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O SASOP - Serviço de Assessoria a Organizações
Populares Rurais foi criado em 1989, voltado para o
fortalecimento da agricultura familiar e a promoção
da Agroecologia e da convivência com o Semiárido
como modo de vida dos povos dos biomas Caatinga
e Mata Atlântica. Com sede em Salvador, o SASOP
atua por meio de dois programas localizados  nos
Territórios do Sertão do São Francisco e Baixo Sul da
Bahia. Algumas das principais estratégias de
intervenção são o desenvolvimento de sistemas de
produção agroecológicos, o fortalecimento dos
processos organizativos comunitários e territoriais e a
disseminação de experiências com potencial de se
traduzirem em políticas públicas para o campo e a
cidade. Além destas áreas, prioriza também em suas
estratégias o acesso e gestão da água, o
empoderamento de mulheres e jovens, a comunicação
e cultura popular e a articulação política.
No plano da cooperação internacional mantém
relações com a Pão Para o Mundo (PPM), Actionaid,
Terre Des Hommens Suisse – TDH.   A parceria com o
TDH no Programa Semiárido teve início em 2016 e
tem sido fundamental para fortalecer o trabalho com
crianças, adolescente e jovens, contribuindo para
ampliar a participação da juventude no nos espaços
de organização comunitária e de incidência política,
além de atuarem como multiplicadores de
conhecimentos e práticas de Convivência com o
Semiárido. 

   
   

N
av

eg
ar

  -
 e

xp
er

im
en

ta
nd

o 
ou

tr
os

 c
am

in
ho

s -
 é

 p
os

sív
el
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https://sasop.org.br/eixos/empoderamento-de-mulheres-e-jovens/
https://sasop.org.br/eixos/comunicacao-e-cultura-popular/
https://sasop.org.br/eixos/articulacao-politica/


O SASOP participa de espaços importantes de discussão
sobre desenvolvimento rural sustentável com a Articulação
Nacional de Agroecologia; a Articulação no Semiárido, a
Rede ATER Nordeste, Fórum Baiano de Agricultura Familiar
(FBAF) e Articulação de Agroecologia na Bahia (AABA) e
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA - BA).
A partir de 2020 três organizações parceiras de TdH Suisse,
com atuação no Semiárido baiano - a Escola Família
Agrícola do Sertão (EFASE), o Movimento de Organização
Comunitária (MOC) e o Serviço de Assessoria a
Organizações Populares Rurais (SASOP) - passam a
desenvolver ações conjuntas, visando a construção de um
consórcio. Com a participação da juventude foi elaborado
plano de trabalho para o Consórcio das Juventudes da Bahia
para o quadriênio (2021 a 2024). O projeto é de extrema
relevância para contribuir na continuidade e potencialização
de articulações comunitárias já existentes no campo do
desenvolvimento sustentável e do protagonismo juvenil, da
educação contextualizada e das lutas pelo direito à proteção
contra as violências. É importante ressaltar que a
participação e o protagonismo das juventudes, mais do que
um objetivo do projeto e um princípio norteador do
Consórcio, é encarado como um direito e como parte
fundamental do processo de construção da proposta.  

O processo de formação dos/as educadores/as de
04 escolas de comunidades rurais do município de
Remanso e 04 escolas do município de Campo
Alegre de Lourdes, visando contribuir para que
crianças e jovens na área de atuação do SASOP
tenham acesso à Educação Contextualizada,
valorizem saberes da comunidade, e ampliam
conhecimentos sobre direitos, educação alimentar,
equidade de gênero e respeito à diversidade.

(por Márcia Pereira Muniz)





O agradecimento é para as atrizes e atores que
fazem todos os dias a educação do/no campo
acontecer, mesmo quando se tratam das situações
mais adversas, como é o caso da pandemia da
COVID 19, moldando a realidade do Brasil desde
2020 e que já matou mais de seicentas mil pessoas,
no país. Um contexto em que a necessidade do
isolamento social e o ensino remoto tornaram-se
realidade, num  deserto digital, de novas formas de
produção de indigências, além da pobreza e de toda
instabilidade resultantes da crise sanitária e política
em que está inserido o Brasil, rendamos aplausos
também a esses heróis e heroínas da atualidade - no
que concerne a educação   - as professoras e os
professores que conseguem levar o mínimo de
educação e de escolarização aos educandos do
sertão baiano. 

Márcia Maria Pereira
M i

Márcia Maria Pereira Muniz



Diante da realidade digital no campo da educação, o
SASOP convidou Socorro Freitas e Luana Rodrigues
para construírem juntas uma rede de ideias, boas
conversas, troca de experiências e vivências, numa
proposta inovadora de formação remota. O resultado
desse processo, são outros caminhos possíveis tecidos e
apresentados nesse e-book.

 

Formadoras de Conexões

Márcia Maria Pereira Muniz



Pedagoga, Educadora Social, Terapeuta Vibracional –
Desenvolvimento de trabalhos coletivos e atendimentos
individuais, focados na expansão da consciência e terapias
energéticas. Com experiências na docência, na formação de
professores, na formação de jovens, mulheres e homens, na
mobilização e organização comunitária. 

Socorro Freittas

"Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas"

Antoine de Saint-Exupéry



Luana Rodrigues

Mulher preta, ativista do movimento negro e  do feminismo
negro. Sou neta de lavadeira, filha de professora,
companheira de Jomar e mãe de João Gabriel, sou
pedagoga, educando e aprendo nessa brincadeira dialógica
- Licicenciada em pedagogia pela UNEB, especialista em
Educação em Gênero e Direitos Huamanos pelo Núcleo de
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher- (Neim - Ufba);
aprendendo com a cosmologia da mulher negra quilombola
estou mestranda do programa  pós graduação em Extensão
Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco.
(PPGExR); fui gestora da pasta de Diversidade do município
de Juazeiro durante 08 anos e hoje sou Professora do ensino
fundamental -  anos iniciais  da Rede Municipal De ensino
de Juazeiro -BA. 

"As mulheres negras são as grandes herdeiras dos quilombolas, como Dandara e Luisa
Mahin, de Tia Ciata e Mãe senhora; mas sobremodo da grande massa anônima que na

casa grande ou na senzala, no eito ou nos quilombos, no candomblé ou na Umbanda, nos
ranchos ou nos afoxés garantiu a sobrevivência de todo o povo enquanto raça e cultura"

(Gonzalez, 2020). 
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Desejo Acha Caminho

"ANDE é antônimo de PARE e, nesse momento em que o
mundo necessitou parar, nós precisamos buscar novas

formas de continuar a caminhada..."

12



A PANDEMIA da COVID 19 DETERMINOU mudanças
na vida das pessoas e das instituições no mundo
inteiro. A busca por NOVOS caminhos e possibilidades
faz parte do COTIDIANO dos profissionais da
educação, agora mais do que nunca. ANDE é
antônimo de PARE e, nesse momento em que o mundo
necessitou parar, nós precisamos buscar novas formas
de continuar a caminhada. Acreditando na
possibilidade de construir pontes de afetividade,
resistência, expansão e novas aprendizagens,
embarcamos no universo da formação remota e, nesse
processo de tessituras com outros espaços, sujeitos e
concepções, com o sentimento que experimentar ERA
PRECISO, e replicar, de fato, em outros saberes,
favorecendo uma diversidade de narrativas, e
promovendo assim, a desconstrução de uma "História
Única" (ADICHIE, 2009)

"Educação não muda o mundo. Educação
muda pessoas. pessoas transformam o mundo".

Paulo Freire

PROPOSTA

13

Segundo a escritora Chimamanda, em O perigo da história única, cria-se
uma única história, quando mostramos um povo como se fosse somente

uma coisa, um objeto do discurso dos outros. Para a escritora, é impossível
falar da história única sem se falar de poder, uma vez que quem conta a

história única é quem detém poder, seja ele económico, político ou
epistémico. O poder, para além de ter a capacidade de contar a história

de outra pessoa, consegue fazer com que esta história seja definitiva. 
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 Com esse espírito curioso, de investigação, de
brincadeira séria, formatamos uma proposta de
continuidade ao processo formativo dos Educadores e
Educadoras, que permanecem experimentando
possibilidades em meio às incertezas da PANDEMIA.
Não é momento de PARAR, mas de ANDAR por novos
caminhos, redesenhando formas e estratégias de
compreensão e expansão dos saberes e sabores que
permeiam os desafios da Educação Contextualizada no
SEMIÁRIDO Baiano.



Promover através dos encontros online, o acolhimento e
envolvimento das Educadoras e Educadores, nas
discussões temáticas pautadas no autoconhecimento e
tematização da prática, visualizando a expansão das
relações construídas consigo mesmos, com os
Educandos e Educandas e, conseqüentemente com as
famílias, comunidade local e não local, ampliando as
possibilidades de práticas significativas cotidianas e no
fazer pedagógico, diante do cenário desafiador da
pandemia, com o distanciamento do “chão da escola” e
dos tradicionais padrões educativos.

Propósito da Caminhada 

15
"O caminho se faz ao caminhar..."
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  A trilha da camihada foi proposta, com o intuito de
possibilitar aos Educadores e Educadoras o
fortalecimento dos seus potenciais internos, pautados
na segurança, criatividade e abertura a novos
conhecimentos. Assim como, contribuir com a criação
de estratégias diversificadas que alcancem todos os
educandos em seus espaços, tempos e formas de
viver, considerando suas possibilidades de inovação
das concepções e das formas de avaliação dos
processos de aprendizagem neste novo cenário da
educação, para assim, construir uma arquitetura
formativa, tendo em vista à garantia de direitos,
como elemento norteador do currículo.

Trilhando  e Costurando cada
Encontro

"O caminho se faz ao caminhar..."

17
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O processo metodológico realizou-se com
encontros temáticos síncronos, possibilitando
aprofundamento e reflexões de temas
específicos, resultando na organização de
estratégias de atuação do Fazer Pedagógico,
tendo os momentos assíncronos voltados para
esta conclusão e troca, via grupo de whatsapp,
ampliando a rede de diálogos, possibilitando um
feedback, contribuindo, assim, com o
desenvolvimento de todo o processo de formação.

Tecendo o MAPA  DA
FORMAÇÃO REMOTA 

CACO CACO

Alexandre HeberteAlexandre Heberte
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"Perante um mapa, o indivíduo torna-se
viajante, e, sem sequer dar um passo, é transportado para o espaço e

lugares outros." (KERINSKA, 2018, p. 11).

Alexandre Heberte, artista, professor , tecelão e
discente PPGArtes UERJ



Neste segundo momento de formação
remota, fez-se necessária uma escuta, sobre
as temáticas trabalhadas no primeiro
momento (experimental/2020), para maior
visualização de quais dessas temáticas
sugeriam aprofundamento. Este momento
realizou-se no grupo de whatsapp, onde
foram criadas estratégias de identificação e
escuta.
O autoconhecimento surge como uma
estratégia de acolhimento, e também para
fortalecer a tríade: ação – reflexão – ação
que permeou todos os momentos, tendo como
aliada a arte para favorecer encantamentos e
problematizar as práticas a partir das
temáticas levantadas.
O Diálogo com outras janelas (textos, vídeos,
livros e convidadas(os) favoreceu outras
escutas, ampliando também o debate sobre
diferentes concepções. 
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"O caminho se faz ao caminhar..."

21



As ações e estratégias desenhadas para a
concretização deste processo foram pautadas na
observação, na percepção e na reflexão. 
A observação – Escolhidas, cautelosamente,
formas e estratégias de ação para atuação. Se
notadas, são exemplos de possibilidades também
para os professores e professoras diretamente
com os seus educandos.
A percepção – Esta dependerá de como cada
participante se inclui no mundo e faz a conexão
com o seu fazer pedagógico.
A reflexão – Permeia todas as ações e intenções,
levando os/as participantes a encontrarem meios
de ressignificar o seu modo de perceber-se e atuar
no mundo como ser social e profissional.
Desafios - Um grande desafio da formação, foi
também contribuir com os professores e
professoras no processo de articulação desses
temas selecionados para este ciclo de formação
com as competências e habilidades da Base
Nacional Curricular - BNCC; assim como articular
a troca de conhecimentos refletida nos momentos
de formação, com a ação realizada na sala de
aula que hoje é virtual; ampliar a participação e a
percepção de que eles e elas são agentes da
formação, tanto quanto nós  mediadoras. 
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Outros caminhos possíveis: A cada Encontro
um desafio coletivo e incentivador da
interdisciplinaridade foi lançado. Quando não
foi possível, devido tempo do encontro
formativo, onde os professores e professoras
não conseguiam dar suas contribuições nos
momentos síncronos, puderam, tecer
comentários, no grupo de whatsapp, no sentido
de contribuir com o coletivo, percebendo a
importância desta troca, onde uns fortalecem
os outros e outras no fazer pedagógico.   
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Encaminhamentos para os momentos
assíncronos

Avaliação do encontro - Convocação do grupo
para se manifestar sobre o momento formativo
e possíveis sugestões.

O rebuliço, uma estratégia  metodológica em
potencial, que antecede o dia do encontro
formativo, onde @s participantes do grupo do
whatsapp são estimulados a refletir e dar suas
opiniões sobre o tema a ser discutido.

23
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O que isso tem a ver com o “fazer pedagógico?”

Toda a intencionalidade da proposta formativa está
voltada para esta re-construção de processos: de se
ver, de se perceber no mundo para melhor atuar nele. 

Quanto mais o educador assume-se e percebe as razões
de ser, mais se tornará capaz de mudar e promover-se.
“A assunção se vai fazendo cada vez mais assunção na
medida em que ela provoca a ruptura, decisão e novos
compromissos” (FREIRE, 2003, p. 40).
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Mulheres e homens do sertão baiano, das áreas urbanas e
rurais, ribeirinhas (os), indígenas, quilombolas, de comunidades
de Fundo e Fecho de Pasto, de sequeiro, integram o grupo
formativo de 40 profissionais da educação, sendo que, 70%
são mulheres e 30% são homens. Dados que refletem a
realidade da profissão docente no país e que vão se afirmando
ao longo da história. De acordo com o Censo Escolar de 2018,
publicado pelo Ministério da Educação (MEC), dos mais de 2
milhões de docentes da educação básica brasileira, 80% são do
sexo feminino (Brasil, 2018).
Em razão das dificuldades provocadas pelo sinal precário da
internet, principalmente na área rural dos municípios
atendidos, assim como as dificuldades por parte dos
integrantes, com  o manuseio do aplicativo utilizado para a
realização da formação, apenas 50% estiveram assíduos na
formação nos momentos síncronos. Diante dessa realidade,
estabelecemos como estratégia pedagógica para os momentos
assíncronos, algo mais do que apenas postar a gravação dos
momentos formativos. Foi nesse sentido que o rebuliço surgiu,
como uma possibilidade de ampliar a participação do grupo
como um todo. Assim as discussões de cada tema gerador –
iniciavam, ampliavam - no grupo de whatsapp, inclusive a
realização de diálogos avaliativos. 
Quanto ao quesito raça/cor, 90% dos integrantes do grupo se
autodeclaram negros: pretos e pardos de acordo com o IBGE,
um percentual importante que precisa ser refletido em sala de
aula e com toda a comunidade escolar das unidades
trabalhadas, como uma janela aberta para a efetivação das
Leis 10.639/2003 e 11.645/08, que estabeleceram as diretrizes e
bases da educação nacional, e incluíram no currículo oficial da
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena, permitindo que essas
identidades aconteçam e interfiram de maneira positiva em
todo o processo de ensino aprendizagem. 
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No que concerne à função exercida nas unidades de ensino,
90% do grupo é composto por professores e professoras,
mesmo a formação estando aberta para as equipes escolares
das unidades atendidas pelo projeto, apenas em torno de 6%
atuam em outras setores como, na secretaria escolar,
portaria ou no apoio administrativo. Sobre a faixa etária dos
membros do grupo está entre 26 e 50 anos. 
A respeito da formação, 23% são licenciados em pedagogia,
um percentual muito próximo aos profissionais que
informaram seu maior grau formativo, em especialização lato
sensu na área de educação, 21%. Um percentual de 23%
apontam formação em outras licenciaturas.
Quanto às informações sobre o tempo de atuação dessas e
desses enquanto profissionais de educação, o tempo alterna
entre 1 e 20 anos, porém a maioria entre 11 e 15 anos. Quanto
ao tempo de atuação na escola onde eles/elas estão lotados
atualmente, os percentuais se apresentam entre 11 meses e 12
anos. O que pode representar na maioria dos casos,
pertencimento a respeito da escola, e tudo que permeia a
sua realidade. (por Luana Rodrigues)

 
https://seplan.ba.gov.br/arquivos/File/politica-territorial/PUBLICACOES_TERRITORIAIS/Planos-Territoriais-de-

Desenvolvimento-Sustentavel-PTDS/PTDS-Sertao-do-Sao-Francisco.pdf

Uma estatística que inclusive dialoga
perfeitamente com o estado da Bahia em

sua história e atualidade,
"(...) na Bahia, mais de 70% da população
é afrodescendente, e esta presença negra

é resultado do poderoso sistema de
dominação escravista que perdurou por
mais de 350 anos. Também a Bahia foi
um dos lugares onde a resistência negra

se manifestou com maior afinco e
determinação". (PTDRS, 2008)
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“Nós também somos heróis nesse processo”
(Prof. Claudenice - parceira de Senhor do Bonfim Bahia) 

 

Quem somos nós?
Professores, professoras, secretárias, coordenadoras,
porteiras e auxiliares administrativo de escolas do

campo de Remanso, Campo Alegre de Lurdes e Pilão
Arcado- Bahia.

Jéssica Ana Dos Santos Silva 
Escola Municipal Nossa

Senhora Aparecida.
Município: Remanso

Samuel Serqueira Rocha.
Escola Municipal Carlos

 Mariguella
Remanso Bahia

Adalto Ribeiro dos Santos
Colégio Municipal Nossa

Senhora Aparecida
Remanso Bahia

Raquel Gislaini Silva

Colégio Municipal Nossa
 senhora Aparecida

Remanso Bahia

Aline Macedo Lopes
Colégio Municipal Nossa

Senhora Aparecida
Remanso Bahia

Luzenira Ribeiro de Sena
Escola Municipal João Dias
Campo Alegre de Lourdes

Bahia

28



Adriana Rodrigues
Escola Municipal Nossa

 Senhora Aparecida
 Remanso- Bahia

Veralúcia Alves Macedo
Escola Djalma Bessa

 Lagoa do Pedro
 Campo Alegre de Lurdes

 Bahia

Rosileide Soares dos
Santos Paes.

Colégio Djalma Bessa
 Campo Alegre de
Lourdes - Bahia

Claudete pereira Lima

Escola Municipal Nossa
 Senhora Aparecida

 Remanso- Bahia

Paula Rogéria dos Santos
Colégio Municipal Nossa 

Senhora Aparecida
Remanso Bahia

Josenilda Jorge Vieira.
Escola Carlos Mariguella. 

Assentamento Nova Canaã. 
Remanso - Bahia

Lilian Evangelista
Gonçalves

olégio Nossa Senhora
Aparecida

Remanso - Bahia
 

Givoneide Maria da Silva
Oliveira

Colégio Nossa Senhora
Aparecida

Remanso - Bahia

Vanessa Brito 
de Sousa Paes

Colégio Municipal São João 
Campo Alegre de Lourdes - Bahia

29



Flávia da Conceição Lourenço
Escola Municipal Nossa

 Senhora Aparecida
 Remanso- Bahia

María Joselma da Silva 
 

Aucileia Da Costa Santos.
Escola Municipal Carlos

Mariguella
 Remanso Bahia

Jucinete dos Santos Antunes.
Escola Municipal Nossa

 Senhora Aparecida
 Remanso- Bahia

Diogekson Mendes da
Silvas

Colégio Municipal Nossa 
Senhora Aparecida

Remanso Bahia

Therezinha freitas dos S
. Barbosa

Escola Iraci Ferreira de
Castro 

:Remanso Bahia

Leandro Felipe Oliveira
Colégio Nossa Senhora 

Aparecida
Remanso Bahia

Edilete de Castro Sena 

Colégio São João 
Campo Alegre de
Lourdes- Bahia

Escola Municipal Nossa
 Senhora Aparecida

 Remanso- Bahia

Elaine Rodrigues Figueiredo

Colégio Nossa Senhora
 Aparecida

Remanso Bahia
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Maria Aparecida de Brito
souza 

Grupo Escolar São Gabriel
 Remanso- Bahia

Hélio Oliveira Silva
Escola Municipal Nossa

 Senhora Aparecida
 Remanso- Bahia

 

Lindomar Ribeiro Viana. 
Escola Municipal José da Silva. 
Campo Alegre de Lourdes,

Bahia .

Maria Josileide

Escola Municipal Nossa
 Senhora Aparecida

 Remanso- Bahia

Erivânia Maria da Silvas
Colégio Municipal Nossa 

Senhora Aparecida
remanso Bahia

Marluce de Lima Oliveira
Colégio Nossa Senhora

Aparecida
Remanso Bahia

 

Conceição da Silva Santos
Colégio Nossa Senhora Aparecida

Remanso Bahia

Urania Pereira da Silva Santana

Colégio  São João 
Campo Alegre de
Lourdes- Bahia
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Professora Eluzilene
gestora das escolas
 Carlos Mariguela e

Grupo escolar
Julião Soares - Remanso Bahia

Professora Vanusia dos Santos
gestora do Colégio Municipal
Nossa Senhora Aparecida -

Remanso Bahia

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não
nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam
um pouco de nós.” (Antone de Saint Exupéry) 

 

Maria Fausta da
Silva Neto

Colégio Nossa Senhora
Aparecida

Remanso Bahia
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"A educação contextualizada, veio para abrir portas para uma
nova geração.
Apresentando uma nova visão da educação, para
professores e educandos, trazendo inovação não só para
minha e para sua região, mas também para a nossa nação. 
Estimulando o educando a trilhar o caminho sólido para a tão
almejada formação."

(Professor Diogekson Mendes, integrante do grupo formativo)

Portas...

Janelas...
Somos professores, professoras, agentes da Educação 
Abrindo janelas no corpo, na alma e no coração 
Para reinventar e fazer diferente a roda da vida girar
Com as nossas diferenças construímos forças
Aprendendo uns com as outras
Olhando pra si e ampliando a visão das demais...
Pessoas são janelas abertas ao conhecimento, á
aprendizagem 
Conhecimentos brotados e compartilhados na querida
Juazeiro, passando pela encantadora Remanso,   conectando-
se a leveza de Campo Alegre de Lurdes, pousando nas
amplas terras de Pilão Arcado e contagiando todos os
espaços que se permitirem....
E numa conexão que contagia o mundo...
Porque conhecimento é movimento 
É permissão 
E assim surgem mais e mais janelas...
(Socorro Freittas)
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É um município brasileiro no interior do estado da Bahia,
às margens do Rio São Francisco, na microrregião de
Juazeiro. A cidade original foi inundada pelo Lago de
Sobradinho, formado pela Usina Hidrelétrica de
Sobradinho, tendo sido uma nova cidade construída às
margens do lago, para realocação dos antigos
moradores. 
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Edificações antigas - os
baluartes do caís, da Velha

Remanso-BA
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Sobradinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Sobradinho


A Comunidade Vila Aparecida Fundada em 15 de janeiro de 1988
,quando um povo tirado  da sua terra município de Itacuruba
Pernambuco,  devido a barragem Itaparica que inundaria aquelas
terras. A CHESF foi a responsável para deslocar as pessoas e assim
aparecer em Remanso lugar desconhecido por muitos na época. Como
aparecemos em lugar que não conhecíamos por isso deu-se o nome Vila
Aparecida, tendo como padroeira Nossa Senhora Aparecida.
A escola foi construída pela CHESF para atender aos filhos do
reassentados da barragem ,com turmas da 1° a 4° série com as
professoras da própria localidade. Em 2003 ampliou para atender as
turmas da 1° a 8° série. E hoje tem até o Ensino Médio Ensino
Tecnológico.
(Informações trazidas pela coordenadora escolar, Paula Rogéria)

Comunidade quilombola Vila Aparecida
 Remanso - BA. 
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É um município brasileiro do estado da Bahia. É situada
próximo ao Rio São Francisco. Conhecida como Pilão novo foi
construída para abrigar a população da cidade antiga
inundada pelo referido rio, sendo a população transferida em
1978 devido a implantação da Barragem de Sobradinho, a
sede foi transferida para local distante 24 km da sede velha.
A nova cidade foi planejada e construída pelo Governo
Federal, através da CHESF. 
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Artefatos históricos mostram que Pilão Arcado era
habitado por índios. Uma das principais aldeias ficava

situada na atual Fazenda Gado Bravo, onde 
 construíram uma estrada para o porto principal de
pescaria. Neste local, esqueceram um gigante Pilão,
utilizado na labuta doméstico. (Prefeitura de Pilão

Arcado, 2018). 
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É um município que localiza-se na região norte do estado
baiano, fazendo parte do polígono da seca. Fica a 799 km de
Salvador, capital do estado. Possui um área de 2.914,587 km²
e sua população, conforme estimativas do IBGE de 2019, foi
de 28 798 habitantes.

(Fonte Wikipédia)

Campo Alegre de Lourdes

A comunidade João Dias é uma comunidade que tem 40
anos de fundada. O primeiro morador foi o José Ribeiro
Primo, seu Zequinha. As primeiras casas eram feitas de taipa,
mas hoje não existe mais nenhuma dessas moradias. A
maioria dos moradores faz parte da mesma família. Aqui tem
em torno de umas quarenta pessoas incluindo crianças e
adultos. A maioria vive da agricultura ou pecuária.
Por volta do início dos anos 90 surgiu a primeira escola. No
ano 2000 começou a primeira escola de Ensino Fundamental
I. A turma era multisseriada com 42 alunos do 1° ao 3° ano.
Não tinha sala de aula e a professora atendia as crianças na
sala da casa dela. Isso perdurou por 3 anos, depois foi
alugada uma casa para ser a escola. Durante esse período
sem sala própria, foi feito abaixo assinado e várias
manifestações reinvidicando a escola. Por volta de 2005 a
2006 foi construído o tão esperado prédio escolar. Com a
construção do prédio a escola passou a atender as crianças
de 4° e 5° ano. As crianças atendidas nesta escola são da
comunidade João Dias e Leandro. (Informações enviadas
pela profª Luzenira) 
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Escola São João

Gergelim
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Gênero e Educação não Sexista 
Outros Diálogos Possíveis no Ensino Remoto em
Tempos de Pandemia
Caminhos para uma Educação Antirracista
Museologia Social – Patrimônio Material e Imaterial
Estratégias Pedagógicas para o Ensino Remoto
Lixo e Consumo Consciente 

As temáticas sugeridas têm efeito "guarda-chuva". A ideia
é  construir uma ARQUITETURA de GARANTIA DE
DIREITOS, considerando a VEZ/ VOZ, como elemento
formativo – INTENCIONAL - a partir das escutas
respeitosas.

  

Tecendo encontros
possíveis: 

O Saber ancestral,
popular,  coletivo. 

O saber acadêmico. 
Os momentos de

formação  síncronos /
assíncronos 

e o chão da escola.
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O que "rolou" no Rebuliço?

"Desde pequena, para mim,no começo da adolescênciasenti muito isso, quando meuirmãopodia sair pra onde quisesse eeunão. Mesmo sem fazer nada deerradoa sociedade poderia me vercomo indecente. (Profª Lílian)

"O machismo inicia ainda no 

ven
tre 

da mãe. V
ejo pesso

as

falando: 

É menina? Coitada! O

machismo

é desde se
mpre!" 

(Profª

Leia)

"O feminismo é as mulheres
querendo

ser                     mais
independentes,
conquistando

seus espaços na sociedade.
É lutar pela

igualdade de direitos da
mulher,

que perdura por anos e
anos

até os dias de hoje" (Profª
Jéssica)

"As atitudes

machistas

que me causam

mal, é eu querer

fazer algo

e alguém dizer que

não posso, porque

é

serviço para

homens..." 

(Profª Aline)
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Quanto mais o educador assume-se e
percebe as razões de ser, mais se

tornará capaz de mudar e promover-
se. “A assunção se vai fazendo cada

vez mais assunção na medida em que
ela provoca a ruptura, decisão e novos

compromissos” (FREIRE, 2003, p. 40).

Como compreender e acolher as heranças ancestrais que
tão fortemente “gritam” dentro de nós, definindo os nossos
“fazeres” no cotidiano, formas de pensar, de ser, de atuar,
de reagir...?
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Dialogando com dados
REAIS
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Cultura patriarcal – Que traços ressoam em
mim? O que me limita? O que me aprisiona? O
que continuo a reproduzir inconscientemente?

Desconstrução – Faz parte do processo de
aprendizagem, de evolução. O tempo inteiro,
desconstruímos paradigmas e agregamos novos.
Como percebo isso em minha vida? O primeiro
passo é a percepção. Enxerguei que possuo, o
que posso fazer para superar?

Preconceitos disfarçados - Que traços de
opressores, de racistas, de machistas, de
homofóbicos escondem-se em mim?
 
Padrão único – Por que me incomodo em seguir
determinados padrões? Sinto peso, desconforto?
Eu tenho escolhas? Como isso ressoa em mim?

Quebra de paradigmas - Eu paro para
observar as minhas ações e reações
cotidianas? O que me leva a repetir um
padrão sem reflexão? Heranças da
ancestralidade? O que posso fazer para ter
uma vida diferente? Isso depende de quem?
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Machismo no ventre da mãe – Como me sinto?
Compreendo os processos vividos por meus
ancestrais? O que tenho feito no meu seio
familiar para alcançar este nível de
compreensão? Quais as posturas que assumo
para fazer minhas escolhas? Tornando-me
fria/o, repetindo padrões, viver angustiada/o,
em guerra com todos?

Coisa de homem, coisa de Mulher? Como lido
com isso? Como é em minha casa? Consigo dar
uma boneca para meu filho de presente? Ou
um carrinho para minha filha.

Conquistando espaços – O que tenho feito?
Espero sempre que os outros possam me dar
uma mãozinha? Do que eu sou capaz? O que
eu sei fazer bem feito, mas não notei ainda?
Consigo enxergar as minhas limitações? Os
meus erros? Os meus potenciais? Ou me sinto
bem tendo pena de mim mesma/o?

Aparência – Que potência eu dou? Posso
conhecer alguém verdadeiramente apenas por
sua aparência? Quando olho no espelho me
vejo por dentro, no meu jeito de ser? Eu julgo
as pessoas por suas aparências?
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Somos diversos – Eu me enxergo como um ser
único e especial? Valorizo o que tenho e o que
sou? E em relação aos outros? Respeito as
individualidades, nos seus jeitos de ser e viver?

A culpa é sempre da mulher – Como vejo isso
em mim? Assumo toda a carga da minha
família? Ou passo esta responsabilidade toda
pra minha mulher? Quero ser a mãe do meu
marido? Ou filho da minha mulher? Como sinto
isso?

Ser dona/o de si – Valorizo o que me deixa
feliz? O que me faz bem? Não faço coisas que
me desagradam? Sou egoísta? Ou sei
equilibrar, sem me ferir, nem ferir o outro, a
outra? Sei fazer escolhas?

Vivências – O que tenho construído até hoje,
que posso tirar lições de amadurecimento, de
crescimento e aprendizagem? O que me
fortalece em ser quem sou? O que preciso
mudar urgentemente?

Compreensão como guia – O que tenho feito
para me observar mais com carinho, cuidado e
atenção. Como anda o meu autoamor? Porque
tenho determinadas ações e reações comigo e
com os outros? Que papel eu tenho
desempenhado no mundo? Luz? Trevas?
Positividade? Negatividade?
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O que "rolou" no Rebuliço?

“Como a gente não tem contato com a criança, o contato é
com o responsável, são muitos desafios a começar pela

identificação do estágio de desenvolvimento onde a criança
se encontra. Há também o desafio de fazer as intervenções

que possibilitem avançar no processo de ensino
aprendizagem. Na realidade se trabalhar presencialmente
já era um grande desafio, agora fica mais complicado e a

sensação de não estar conseguindo avançar é muito
grande.” (Profª Luzenira)
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"A internet da maior parte
das famílias é dados

móveis.
Tem a questão que muitos

desistiram dos estudos
para trabalhar.

Tem estudantes fazendo de
conta que está fazendo
atividades e assistindo
joguinho ou acessando
outras redes sociais😁..."

(Profª Paula)

"Quando eu planejo a minha
aula eu levo em consideração,
principalmente a realidade da
criança. É um desafio muito
grande planejar aulas para
turmas multisseriadas e com
níveis bem diversificados de

aprendizagem. Então quando
planejo a minha aula, penso
naquela criança que quase
não tem suporte em casa.

Como fazer para atingir a
todos Se cada um está em
um nível diferente e tem o
seu contexto único?" (sala

multisseriada, Profª Luzenira)

"Na minha escola ,é
o fato dos alunos
não saberem ler,

então os
responsáveis é 
 quem fazem a

leitura para eles."
(Profª Jocasta)
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"Não trabalho com alunos com deficiência, mas acredito que
deve ser bastante difícil porque nesse caso depende muito

da participação da família que na maioria da vezes não tem
conhecimento nem paciência para auxilia- los em casa, o que
cria um grande obstáculo para a aprendizagem e que pode

resultar em retrocesso” (Profª Lilian)

"O que mais me deixa aflita no
ensino remoto é saber que, se o

aprendizado já era deficiente, agora
está bem pior. Onde eu trabalho não

tem internet e muitos pais são
alfabéticos,  então não tem quem

auxilie no processo de ensino
aprendizagem. Parece invisível o

trabalho da gente". 
(Profª Luzenira)

"A evasão aumentou demais
com essa nova modalidade

de ensino"  (profª Leia)

“Na localidade que eu
trabalho, não temos

internet, só trabalhamos
com atividades impressas”

(Profª Urânia)
 

51



Demandas apontadas pelos profissionais da
educação inseridos no contexto do publico
alcançado pela formação remota realizada pelo
SASOP, a partir da ferramenta “caixinha de
sugestões” do formulário, instrumento consultivo. 

"O contexto atual vivenciado pela comunidade
escolar, em que os desafios são inúmeros e
diversos, o sentimento de abandono e de
desvalorização é compartilhado pelos integrantes
do grupo, em especial, professores e professoras."

EscutaR - trocaR, compartilhaR, e fortaleceR
as/os sujeitos enquanto indivíduos e enquanto

coletivo.

No quadro “Um dedo de prosa sobre avaliação
da aprendizagem”, o compartilhamento com o
grupo, trouxe uma experiência prática em
Educação Contextualizada a partir de uma escola
de Curaçá, que durante a década de 90 marcou a
história da educação do município, em razão da
sua prática diferenciada. 

Elementos para debate: Currículo interdisciplinar e
transdisciplinar, pontos chaves da proposta
pedagógica, os objetivos, a referencia no Método
Freireano. 
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Escutar é "PRECISO..."
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O “Rebuliço” estratégia formativa - que acontece no grupo
de Whatsapp e antecede a formação - é um território
educativo em potencial. Dados importantes: 

F

Como as professoras e professores podem ter as
tecnologias como aliadas?
E as Redes sociais, podem ser enxergadas como ferramentas
de aprendizagem? (Olhem o que fazemos com o Rebuliço)
A relação professor-aluno, agora e no retorno? Como fica?
A diferença entre o Remoto e a EAD. 

Que projetos
políticos
estão por
traz disso

tudo ?

Qual educação
vamos defender? 

"Com mais de 2 bilhões de
usuários no mundo inteiro e
disponível em mais de 180
países, o WhatsApp está
disponível em 60 idiomas

diferentes e é, sem sombra de
dúvidas, o aplicativo mais

popular do planeta."

A popularidade do
WhatsApp é enorme no
Brasil: daqueles 2 bilhões

de usuários que
mencionamos lá em cima,
estima-se que mais de 120
milhões venham da nossa

terra.

Fonte:https://www.oberlo.com.br/blog/estati
sticas-whatsapp
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CACO

          Tempo de nos aquilombar: É tempo de
formar novos quilombos, em qualquer lugar que

estejamos, e que venham os dias futuros, salve
2021, a mística quilombola persiste afirmando:

“a liberdade é uma luta constante”
Por Conceição Evaristo
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1. *NA SUA ESCOLA *A trajetória histórica do negro é
estudada: 
A- No Dia da Abolição da Escravatura, em agosto, mês do
folclore, e no Dia da Consciência Negra.
B- Como conteúdo, nas várias áreas que possibilitam tratar o
assunto.
C- Não é estudada.

2. Acredita-se que o racismo deve ser tratado:
A- Pedagogicamente pela escola.
B- Pelos movimentos sociais.
C- Quando acontecer algum caso evidente na escola

3. A cultura negra é estudada: 
A- Como parte do rico folclore do Brasil.
B- Como um instrumento da prática pedagógica.
C- Quando é assunto da mídia.

4. O currículo: 
A- Baseia-se nas contribuições das culturas europeias
representadas nos livros didáticos.
B- Constrói-se baseado em metodologia que trata
positivamente a diversidade racial, visualizando e estudando
as verdadeiras contribuições de todos os povos.
C- Procura apresentar aos alunos informações sobre os
indígenas e negros brasileiros.

O que "rolou" no Rebuliço?

Sobre uma educação Antirracista e a Lei
10.639! Queremos saber:
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A música enquanto
uma linguagem

artística trabalhando o
contexto dos efeitos do

racismo em nossa
sociedade

principalmente, os
efeitos sobre a vida das

mulheres negras
brasileiras.

"Quem clareia
o breu

De sua nudez
meia verdade?

Quem desmancha o
véu

E alveja
descendente
identidade?

Some o negro ouro
betume costume
imposto açoite

Suja outro nome, outro
tato

Mulata, aquela de cor
Vende-se o coito, a
carne barata do dia

pra noite
Outra mulher, outro
fim, mesma dor..."

(Xênia França)

Caminhos para uma
Educação Antirracista
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Caminhos para uma Educação Antirracista
                                               Por, Luana Rodrigues

58

Mesmo com a legislação vigente preconizando a
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-
Brasileira e indígena no currículo das escolas brasileiras,
diversos estudos mostram que ainda estamos distantes da
efetivação das leis 10.639/03 e 11.645/08. É investindo na
mudança desse cenário para as escolas atendidas pelo ciclo
de formação Remota, que em 2021, trouxemos como um dos
temas centrais “Caminhos para uma Educação Antirracista.”
Partindo da autopercepção dos professores e professoras do
grupo formativo, traçando o contexto de uma história
colonial, de um sistema escravista estruturador da sociedade
brasileira desde a sua “gênese”. Em contraponto a essa
realidade, a agencia de mulheres e homens negros,
permanecem nos espaços de resistência, seja por meio da
coletividade, nos movimentos ou na vida cotidiana, nos
quilombos espalhados pelo país, e nas várias formas de
combater o racismo estrutural que visa à subalternização da
população negra. Sendo assim, entende-se a urgência do
papel protagonista que a escola deve exercer para uma
mudança substancial, pela força da legislação, mas
principalmente, por sua função social e o lugar  estratégico
da educação no processo de emancipação dos sujeitos.
Assim, para que isso ocorra, as leis, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnicoraciais e
Para o Ensino de História e cultura afro-brasileira e
africana/2004, a formação dos profissionais da educação,
materiais didáticos que contemplem essa realidade,
precisam ganhar vida no chão das escolas e antes disso, nos
currículos e nos Projetos Políticos Pedagógicos. 



Importante saber que no Brasil, no Estado da Bahia, e em
municípios do Territórios Sertão do São Francisco – BA e da
região, como é o caso de Juazeiro e Petrolina, existem outras
legislações que subsidiam a efetivação Ensino de História e
cultura afro-brasileira e africana nas escolas, como é o caso
dos Estatutos da Igualdade Racial que pressupõem
educação como direito:
Estatuto da Igualdade Racial instituído pela lei 12.288/2010
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11645.htm

Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância
Religiosa LEI Nº 13.182
http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/EstatutodaIguald
ade.pdf
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnicoraciais e Para o Ensino de História e cultura
afro-brasileira e africana/2004
https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-
linha-editorial/publicacoes-diversas/temas-
interdisciplinares/diretrizes-curriculares-nacionais-para-a-
educacao-das-relacoes-etnico-raciais-e-para-o-ensino-de-
historia-e-cultura-afro-brasileira-e-africana

Estatuto da Igualdade Racial e de Combate ao Racismo
Religioso da cidade de Juazeiro (Bahia). O Projeto de Lei
3.623/2020

59



Fatos e dado reais, constatações que ratificam a
existência do racismo na atualidade e que ele é
fundante dessa sociedade capitalista e aliado ao
sexismo e outros preconceitos e fobias, manténdo as
populações historicamente perseguidas, cada vez mais à
margem, sem acesso real aos direitos humanos. 

Casos que figuram o racismo estrutural e o racismo
institucional, conceitos e a verificação desses históricos
dentro dos muros da escola (do campo). 

Aprender em outras bases é um
ato de  CORAGEM
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Discutir as bases para a construção de novos valores que
reconhecem o racismo como estrutural e institucional é
um passo fundamental para um processo de formação
de professores e professoras que visa a busca por
caminhos em que a identidade dos atores e atrizes, bem
como o seu contexto são fundamentais para uma
educação com sentido. 

Por uma desconstrução dentro deles e delas do racismo,
das intolerâncias, ódio religioso, dentre outras questões e
valores que impedem a construção de práticas
inovadoras e críticas no "chão da escola".

 Autoconhecimento com o propósito de
desconstruir PRÁTICAS RACISTAS! 
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O que "rolou" no Rebuliço?
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O que "rolou" no Rebuliço?

Tema um pouco difícil!
Ainda esatamos pensando...ha, ha,ha

"O patrimônio cultural é o conjunto
de manifestações, realizações e
representações de um povo. Ele

está presente em todos os lugares e
atividades: nas ruas, em nossas

casas, em nossas danças e músicas,
nas artes, nos museus, escolas,

igrejas e praças. Nos nossos modos
de fazer, criar e trabalhar. As
nossas ações culturais é um

patrimônio a ser cuidada com zelo".
(Profª Paula)

um
bu

 é
pa

tr
im

ôn
io

?

O bode é

patrim
ônio? se

rá?

"Os povos e comunidades tradicionais
possuem formas únicas de praticar a
agricultura, que expressam saberes
particulares, envolvendo desde o
cultivo da terra até diversos outros
processos simbólicos e produtivos, de
maneira integrada, constituindo os
chamados Sistemas Agrícolas
Tradicionais (SATs).' 

Comunidade Tradicional traz ao
Brasil primeiro título de

Patrimônio Agrícola Mundial

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5590/comuni
dade-tradicional-traz-ao-brasil-primeiro-titulo-de-

patrimonio-agricola-mundial
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 O que “Calu: uma menina cheia de histórias” - da
escritora e museóloga social, Cássia Valle -  tem a
contribuir com a compreensão sobre Museologia
Social – Patrimônio material e imaterial?

Calu mostra que esta história única atribuída aos
museus, pode ser diferente e ressalta também a
importância de trabalhar o sentimento de
pertencimento da população para o patrimônio
material e imaterial.
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Quando a arte traz lições que dão
sentido à vida!

Cais da Velha Remanso-BA, por Tovinho Regis
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 Quais são os maiores patrimônios materiais e
imateriais da família e da comunidade?

 Qual a importância da valorização dos patrimônios
materiais de uma comunidade?

A história de Calu traz também reflexões muito
relevantes sobre a importância da nossa relação com a
ancestralidade e traz uma atenção especial a duas
etapas importantes da vida, que são a infância e a
velhice, como algo desvalorizado na nossa cultura,
potencializando a valorização dos saberes e
experiências dos mais velhos e a necessidade maior
inclusão social e respeito às crianças.

Qual a importância das nossas heranças, das nossas
histórias e pensarmos como estamos contribuindo com a
formação das novas gerações? 
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Sérgio Motta Lopes
.

Arquiteto e urbanista, mestre e doutorando em Conservação e
Restauro pela Universidade Federal da Bahia, com estágio de

doutoramento na Universidade do Algarve (Portugal) e
Universidade Técnica de Berlim (Alemanha). Professor do

Colegiado de Engenharia Civil da Universidade Federal do
Vale do São Francisco. Desenvolve pesquisas na área de
projeto arquitetônico e urbanístico, políticas públicas de

desenvolvimento urbano e de preservação patrimonial, e
história da arquitetura e do urbanismo e patrimônio cultural,

com ênfase nos temas ligados à produção arquitetônica,
urbanística e do patrimônio cultural do Vale do Rio São

Francisco. É membro do Capítulo Latino-americano e
Caribenho da Association for Preservation Technology (APTi)

e é conselheiro para a gestão 2021-2023 do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco.

Tecendo com outras JANELAS...
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Relevantes reflexões, sobre imagens que descontruíam a
forma colonizada de demonstrar o belo...

Imagens de paisagens, monumentos que constituem o
patrimônio material e imaterial do nordeste e do nosso
Território Sertão do São Francisco. Desconstruindo o que
muitas vezes é considerado descartável – e que a sua
demolição – destruição – descarte – desse patrimônio é
grande prejuízo e fere o direito das futuras gerações, à
memória. 

Retalhos de uma tarde de verão:

*Patrimônio, o quê?*_

"A formação versa sobre os conceitos gerais e
fundamentais relacionados a patrimônio
cultural com a intenção de uma primeira
aproximação formal ao tema, utilizando-se,
como eixos norteadores as noções de
permanências e transformações, de
entendimentos e oficializações (marcos teóricos
e legais), e a evolução do conceito de
relevância à noção valor, na perspectiva da
descolonização da noção de  patrimônio
cultural." (Sérgio Motta Lopes)
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A identidade cultural revela a história de cada povo. nos
resta olhar com os olhos do respeito e da sabedoria para a
perpetuação dos fatos. Afinal não existe nenhuma história
única nesta vida.

Não basta reconhecer as diferenças. É preciso compreender a
diversidade e a pluralidade, para construir a equidade - O
direito de sermos iguais nas nossas diferenças.

Fotos: Sérgio Motta Lopes
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O que "rolou" no Rebuliço?

 100anos dePauloFreire!
“NINGUÉM LIBERTA

NINGUÉM,
NINGUÉM SE

LIBERTA SOZINHO:
OS HOMENS SE
LIBERTAM EM
COMUNHÃO.”

 
(FREIRE, PAULO. PEDAGOGIA DO

OPRIMIDO, RIO DE JANEIRO: PAZ E
TERRA, 1987.)

O que 
voc

ê te
m fei

to d
e

con
stru

tivo
 ne

ste 
perío

do?

Quais e
xperiê

ncia
s te

m dado ce
rto?

O que 
tem

 fei
to d

e in
ova

dor?

"Na parte inovadora, pouca coisa foi feita, o que a
gente tem tentado fazer é aproximar as famílias da

escola, na medida do possível. Envolvê--las nas decisões
da escola".(Profª Luzenira)
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 partilha suas experiências com o grupo de professoras e
professores do municípios de Remanso, Pilão Arcado e 
 Campo Alegre de Lourdes, em torno das suas experiências
exitosas, mas também das dificuldades, da precariedade e
da exclusão, dos alunos e alunas nestes tempos de
educação remota. 

As redes da maioria dos municípios (incluíndo Campo
Alegre de Lurdes, Pilão Arcado e Remanso) trabalham
apenas com o envio das atividades, mesmo porque nas
comunidades ou sinal de internet não existe ou é muito
precário.

Essa realidade pode ser inferida no próprio ciclo formativo,
considerando que uma grande parte dos docentes não têm
condições de participar da formação de forma síncrona,
devido o sinal precário de internet nas comunidades Rurais. 
 

Estratégias Pedagógicas para
o Ensino Remoto

Tecendo com outras JANELAS...
Profª Claudenice de Senhor do Bonfim,

"Os processos da vida não param, apesar da
pandemia..."
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Com 10 alunos participando dos encontros semanais, a
Pró Nice, como gosta de ser chamada, sente-se uma
professora agraciada neste momento, tendo em vista,
tantas salas de aula, completamente esvaziadas nas
escolas da região. 
Mostra a sua sala de estar, que se transformou em sua
nova sala de aula e as estratégias visuais que vem
estabelecendo para chamar a atenção das crianças e
manter viva a ludicidade, mesmo em tempos de ensino
remoto. A Pró Nice arremata a sua fala afirmando
“Nós também somos heróis nesse processo”. 

A fala da palestrante reflete todo o processo de
reinvenção dos docentes nesse momento de pandemia
por COVID 19 e do ensino remoto como única
possibilidade de manter as crianças um pouco mais
próximas da escola e da aprendizagem, ainda que
precária e mesmo assim, para muito poucos. 

...Dando continuidade ao debate e tematização das
práticas, as falas dos professores e professoras –
grupo focal da formação de educação contextualizada
girou em torno das dificuldades, da precariedade e da
exclusão, dos alunos e alunas das escolas em que estão
inseridos. 

Tematização da prática das professoras
e professores, sobre os enfrentamentos

diante da pandemia por COVID19
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Luana Rodrigues, enquanto professora da Rede Municipal
de Juazeiro - traz as suas contribuições - em uma escola da
periferia urbana de Juazeiro. Sinaliza uma realidade um
pouco diferente das situações compartilhadas pelo grupo

“Contudo, mesmo essa realidade apresentada por mim, não
significa que não há exclusão - considerando uma sala de
aula com 35 alunos - comparecem entre 17 e 22 pessoas. As
famílias precisam fazer um grande esforço para que essas
crianças se façam presentes na sala de aula de ensino
remoto e as que não comparecem, porque a pobreza é
extrema e um recurso tecnológico ou a contratação de um
pacote de internet, não é e nem pode ser uma prioridade
para essas famílias.” Afirma, a professora Luana Rodrigues. 

As redes desses municípios trabalham apenas com o envio das
atividades, mesmo porque nas comunidades ou sinal de
internet não existe ou é muito precário. Essa realidade pode
ser inferida no próprio ciclo formativo que uma grande parte
dos docentes não têm condições de participar da formação de
forma síncrona, por causa do sinal precário de internet nas
comunidades rurais. 
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O que rolou no Rebuliço?
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"Problemas da falta de local
adequado  para descartar o lixo. A
gente queimava, mas como estamos
tentando participar da produção de
alimentos orgânicos, não podemos
mais queimar o lixo, Levamos para a
cidade, mas sabemos que lá também
não tem um local adequado para o
lixo. Infelizmente não temos uma
política voltada para essa questão. E
a situação piora mais com o lixo que
deveria ser reciclado, aqui em Campo
Alegre não tem coletores. Esse tema
é bem oportuno e muito complexo,
pois infelizmente muitos gestores não
se preocupam com essa questão.
Profª Luzenira

O que rolou no Rebuliço?

"Vou trazer esse tema pra realidade da minha
comunidade ,onde não há descarte de lixo
adequado é jogado a céu aberto e depois
queimado onde a fumaça com certeza causa
problemas para saúde , infelizmente não há
coleta de lixo acredito que seja uma realidade
na maioria das comunidades do campo , não
há uma política pública específica para coleta
do lixo nas nossas comunidades e nem tão
pouco a preservação da coleta do lixo
consciente." Profª Paula
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Em uma sociedade capitalista como a
nossa que visa acima de tudo o lucro,
é muito complicado falar em consumo
consciente, uma vez que as próprias
empresas fazem produtos com tempo
de duração mínimo, com a intenção de
levar o consumidor a comprar cada
vez mais. Estamos vivendo a cultura
do desperdício, do consumo em massa
e inconsciente.
Prof. Adeilson

"Acredito que vivemos em uma sociedade
que se mantém através do alto consumo
de produtos e serviços que muitas vezes
não é necessário, por exemplo, a comprar
excessiva de roupas e sapatos, a troca de
aparelhos eletrônicos mesmo que estejam
em bom estado entre outros tudo isso
gera uma enorme quantidade de lixo que
o meio ambiente não é capaz de
absorver. Conscientização é um processo
lento mais muito importante para mudar
essa realidade."
Profª Lílian
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(...)Vamos vivendo NO AUTOMÁTICO, sem cuidado com a
gente mesmo, com os sentimentos e pensamentos que
alimentamos todos os dias, com as nossas posturas diante
da vida! E vamos consumindo desenfreadamente,
elementos insalubres, tanto para o bem estar interno,
quanto para o externo e quando nos damos conta,
estamos produzindo mais lixo do que benefícios para a
vida!
O que tem feito com os seus potenciais que brilham dentro
de você e você não consegue valorizar, porque não tem
tempo?
O que tem feito com o acúmulo de informações que tem
dentro de si?
Que tipo de lixo tem acumulado dentro de você?
Como tem se reciclado?
Já parou pra pensar se consome mais do que devia?
Compra alimentos e mais alimentos, que muitas vezes nem
consome?
Como tem utilizado os recursos naturais, tão raros e tão
caros, como a água, o gás, a energia elétrica? E Quais as
consequências deste mal uso?

VIVER CONSCIENTE E VIVER NO
AUTOMÁTICO

 
                       Por Socorro Freittas
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O consumo exagerado de bens materiais denomina-se
“consumismo”. O consumismo contribui para nos desligarmos
de nós mesmos, dos valores necessários para as relações
humanas, para continuarmos ausentes da realidade, para
aumentarmos o lixo no planeta, para ampliar a devastação e
dentre outras tantas desvantagens, só contribuímos para o
enriquecimento cada vez maior das grandes empresas.
Hora de refletir sobre esta postura...
Invista em reformas dos seus móveis, ao invés de comprar
novos;
Com as roupas, isso também é possível e com mais tudo
aquilo que você achar que seja interessante reformar;
Até que ponto se faz necessário possuir todas as novidades
tecnológicas que surgem no mercado?
Onde serão depositados tantos carros, celulares, televisores,
computadores...quando tornarem-se lixos?
Reaprenda a lidar com as sugestões da mídia, das redes
sociais(...)
Invista em escolhas para encontrar o equilíbrio e ter maior
qualidade de vida.
Experimente começar a perceber, a sentir e a valorizar as
coisas belas e simples ao seu redor(...)

Já pensou que ao fazer uso da energia elétrica de forma
correta, você economiza na conta e ainda ajuda o País a
preservar suas reservas ecológicas e, com isso, a vida do
planeta, de forma geral?
E a produção de lixo, como está na sua casa?
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...
 

Profº Durjandy Borges, escritor, ator e diretor
teatral. Formado pela Universidade Católica do Salvador Especialização em

Psicopedagogia. Formação Profissional em Teatro pela Escola de Teatro Célia Helena
em São Paulo-SP, Professor de História da Arte há 20 anos, professor de Literatura por

15 anos é membro da Academia Juazeirense de Letras.
 

"A partir dos 5rs (repensar, reutilizar, recusar, reduzir, reciclar),
perpassando pela importância da agroecologia numa
perspectiva de mundo mais saudável, mais sustentável e justo
- dentro dela a segurança alimentar, o consumo consciente e
todas as possibilidades que vêm do lixo por meio da
reciclagem -  Em que medida esses princípios e práticas estão
presentes nas nossas vidas e da nossa comunidade?

"o direito à memória a valorização dos saberes e
ancestralidade" Como estamos valorizando a memória e os
saberes tradicionais, nas nossas comunidades?

 "a Arte - enquanto alimento para a alma como é o caso da
arte e história do artista plástico Bispo do Rosário, que
encontrava no lixo a matéria prima para a sua arte - assim
como a arte como mecanismo para o despertar para
compreensão da nossa realidade - Arte como Denúncia -
artistas que denunciam principalmente os prejuízos do
consumo inconsciente e a produção de toneladas de lixo
eletrônico despejados nos oceanos." Em que medida usamos a
arte na educação com base no consumo consciente?

Tecendo com outras JANELAS...

Provocações...
 

As questões colocadas acima permanecem como atuais para a prática docente e para
além desta, podem se configurar em um processo permanente e inerente ao processo

formativo.  
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"As formações foram produtivas pois nos auxiliou não
somente de forma pedagógico, bem como proporcionou
momentos de reflexão e autoconhecimento. Acredito que
essa troca de experiências foram fundamentais para que
pudéssemos passar para os nossos alunos que mesmo com os
desafios trazidos pela Pandemia a União e o desejo por um
futuro melhor nos uniria.  
Luana e Socorro partilhando suas experiências propuseram
atividades que nos fizeram pensar enquanto pedagogos que
escola temos e que escola queremos ? Acredito que a
contextualização nasce a partir das nossas reflexões, e esses
momentos foram fundamentais, agradeço a todos do Sasop ,
da minha instituição, colegas de outras escolas e todos
aqueles que de alguma forma participaram do projeto."

Professor Leandro Felipe

Depoimentos valiosos
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“Sem sombra de dúvidas o trabalho desenvolvimento pelo
SASOP nas formações foi sensacional! Profissionalismo, 
 seriedade e precisão nas orientações e nas escolhas de cada
tema e palestrante, são características da  responsabilidade
dessa equipe com os participantes e as escolas envolvidas. A
cada encontro surgiam novos questionamentos e desafios a
serem trabalhados. Aprendi a repensar conceitos antigos e a
definir objetivos para  minha carreira profissional. Aos poucos,
com a ajuda de Luana e Socorro ou melhor ‘Help’, quanta
paciência, a vocês duas só gratidão, pois a cada nova reunião
fui evoluindo no meu autoconhecimento e conseguindo alinhar  
meus anseios com possibilidades. Por fim, gostaria de
ressaltar que fiquei muito satisfeito com o rigor e a 
 qualidade de cada profissional envolvido no nosso processo
formativo”

Professor Adeilson R. Pereira 

Foto, José Henrique 
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"O trabalho que venho acampando do Sasop, sem duvida é
um trabalho enriquecedor, apesar de infelizmente não estou
tendo a oportunidade de participar dos encontros pelo o
zoom por falta de espaço de armazenamento no meu celular,
mas através do grupo de Whatsapp venho acompanhando e
participando dos rebuliço, ou seja as temáticas trabalhadas
com vários questionamento. 
   É um trabalho sensacional feito com dedicação e
profissionalismo. So tenho o que agradecer a todos os
envolvidos pelo esse trabalho belíssimo, que isso só fez
enriquecer ainda mais o meu conhecimento.

Professora Jucinete
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“A parceria do Sasop, por proporcionar a formação que
trabalha a realidade e vivência do nosso dia a dia,
contribuiu de forma brilhante para nossa prática
pedagógica,  com temas relevantes no âmbito social que
instigam a discussão e debate na sala de aula com as
nossas meninas e nossos meninos a ter um novo olhar que
gere a mudança para o melhor e que podem ser abordados
no contexto escolar.
A proposta do Rebuliço  com o tema da formação, no
grupo do Whatsapp,  foi uma grande novidade. Todos já
se preparavam e já tinham uma ideia de como seria a
formação. Todos os temas tiveram a sua importância de
acordo com as especificidades, mas o que me chamou
muito atenção foi sobre o Patrimônio Material e Imaterial,
que trouxe pra mim o amor pelo lugar, sentimento de
pertencimento e zelo pelo bem cultural do lugar.
A Socorro Freittas, com a proposta do autoconhecimento
mudou a minha maneira de fazer as coisas com mais
tranquilidade e compromisso. A Luana Rodrigues conduziu
as temáticas com muita propriedade, dinamismo e
objetividade. 
Agradecemos a articulação de Lurdinha e do Sasop.  Profª
Paula Rogéria
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"Parabéns ao Sasop, parabéns ao grupo de professores que
estiveram a frente deste trabalho e estão. É um grupo
maravilhoso que traz informações concretas para nós
professores e no que se diz esta formação e no que se diz a
esta forma de contextualizar é muito importante, pois a
gente trabalha com estes alunos, desta forma, trazendo a
informação e buscando a informação deles. Quando você
traz estas questões contextualizadas, você impõe o conhecer
do aluno. Você impõe ali a forma dele se expor, seja positivo
ou negativo, o aluno tem a sua opinião e em cima desta
opinião é que a gente vai trabalhar muito a questão da
educação destes alunos e o Sasop trouxe muito isso, esta
importância. Pra mim foi muito importante participar deste
grupo. O pouco que eu tive na área presencial com o grupo,
pra mim, aprendi muito e continuo aprendendo. Tem a
Paulinha, que nos ajuda muito com estas informações
também e só quero dizer que o grupo foi muito bom e que
continue a trazer estas formas da gente trabalhar com os
alunos, o que faz com os alunos pensem, falem a sua
realidade, traga seu conhecimento em forma de mundo,
então parabéns e que continue esta forma educativa de
conhecimento."

Prof. Hélio
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"Eu tenho achado esse ciclo de formação muito bom, fazendo
refletir sobre temas importantes e enxergar problemáticas
por meio de outras visões. Acrescentando muito em nossa
formação e nas nossas práticas docentes do dia a dia." 
(Profª Lílian.
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Iniciamos o processo de junção de muitas agulhas e
diferentes linhas, permeado pelo respeito e valorização
de cada cor, cada formato, cada textura, para
começarmos a alinhavar as ideias e necessidades
apontadas pelo grupo de professores, professoras,
profissionais da educação, dos diferentes espaços do
campo pelos arredores de Campo Alegre de Lourdes,
Remanso e Pilão Arcado, nos sertões da encantadora
Bahia.
Enxergamos inúmeras possibilidades ao debruçarmos nas
janelas da educação virtual, apesar do momento
pandêmico e cheio de limitações. 
Entre um ponto e outro, alinhavamos ideias reflexivas
sobre o lugar de cada Ser no mundo e discutimos formas
de remendar os processos cotidianos, ligados aos aspectos
da vida pessoal, social, cultural e profissional.

COSTURAS E BORDADOS PRONTOS: COLCHAS,
TAPETES E TUDO MAIS!

(POSSÍVEIS JANELAS COM O MUNDO)
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"Para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar'
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Pregamos alguns botões coloridos, dando ênfase à
importância de tudo que construímos como
patrimônio material  - resultado que emerge de
dentro de cada história -  de cada bordado feito por
muitas mãos, em diferentes tempos, espaços e
culturas e ampliamos a nossa capacidade de
alinhavar a sensibilidade em torno da compreensão
de que aquilo que somos e carregamos dentro de
nós, é o que dá sentido ao que temos de palpável na
vida. 
Fomos reciclando algumas ideias e unindo às
costuras e bordados, onde foi possível visualizar o
quanto necessitamos re aprender a cuidar da gente
mesma/o e a cuidar dos nossos ambientes e do nosso
planeta, criando possibilidades de tecer novos fios,
utilizar novas linhas e agulhas, para desacelerar o
processo de destruição do mundo com tanto lixo
produzido, passando a ampliar a capacidade de
Repensar as ações em torno de todas as escolhas,
de Recusar as ideias que não nos servem mais, nem
potencializam o bem coletivo, de Reduzir e
desacelerar o processo automático que vivemos,
trazendo harmonia e compreensão das reais
necessidades que possuímos, de Reutilizar as
iniciativas que deram certo, assim como produtos e
objetos que ainda podem ter utilidade, de Reciclar
cada retalho que dá forma ao nosso mundo interno,
expandindo a compreensão sobre o que realmente
vale a pena nesta colcha de retalhos, que é a vida.
É através dos fios que tecem o processo
educacional, que torna possível estes e outros
bordados, tão essenciais ao desenvolvimento
humano em sociedade.
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As reflexões e aprendizagens construídas e compartilhadas
nos Encontros Formativos permitem fluir o quanto somos
capazes de nos reconstruir, a cada instante. Estamos sempre
prontos e prontas a nos reinventar, a refletir sobre as
concepções que fomos agregando ao longo da vida e, quando
permitimos, vamos além daquilo que pensamos sermos
capazes. 
Passamos a enxergar os preconceitos que danificam as
costuras do mundo, a partir de nós mesmos, daquilo que
lateja e ressoa dentro de cada uma/um de nós.
Nos permitimos compreender que todas as pessoas têm o
direito de serem o que desejarem ser e que precisam ser
respeitadas por isso. 
Existe um lado dentro de nós que grita que meninas e
meninos são seres puros, em processo de formação e que esta
base, se não for tecida com amor e respeito, o mundo
continuará a reproduzir monstros violentos e frios…
Começamos a juntar retalhos na construção de um extenso e
infinito tapete, que começou a ser tecido, lá atrás, por gente
de nossa ancestralidade, que já traziam para as rodas de
conversa e atitudes no mundo, suas indignações, suas dores
por não terem os seus direitos de simplesmente Serem como
são, por serem julgadas e discriminadas por Serem negras e
índias, numa sociedade embranquecida, que violentou
mortalmente os índios desta nação e os negros da Mãe África,
que para cá foram arrastados.
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Pessoas são peças fundamentais para a
transformação do mundo num lugar melhor

E assim, nesta deliciosa construção coletiva, de colchas,
tapetes e lindos bordados, nos fortalecemos, uns
entrelaçados com as outras, em um processo de
construção e desconstrução de conhecimentos, nos
juntando a parcerias importantes, dando um colorido
especial a cada etapa vivenciada.
Algumas costuras enfraquecidas puderam voltar a
serem firmes, porque contaram com o reforço da
coletividade, que unindo linhas e retalhos, 
 avançaram etapas, superando desafios e
crescendo muito mais fortalecidas, tecendo uma
rede de conexões infinita, abrindo espaço para
quem quiser dar continuidade a esta tessitura.

Que não me falte linha para remendar a vida, mas,
sobretudo, que não me falte cores para bordá-la (Edna
Frigato)
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