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1. A saudação 

 

Boa noite a todos e todas. Saudamos a presença do Magnífico Reitor, Professor 

Roberto Leher, e da Vice-reitora, Professora Denise Nascimento; da Pró-Reitora de 

Extensão, professora Maria Malta; do pró-reitor de Graduação, professor Eduardo 

Serra; da Decania do CFCH, representada pela Professora Monica Lima, vice-decana e 

ex-professora do CAp; da representante da Faculdade de Educação, professora 

Rosana Heringer, vice-diretora; da representante da Escola de Educação Infantil, 

Alessandra Sarkis, diretora geral da unidade. Uma saudação especial a Ana Lucia 

Soutto Mayor, ex-vice-diretora do CAp, que nos inspirou a aceitar o desafio de dirigir 

esta escola, num momento em que muitos colegas se aposentavam e outros novos 

chegavam; Professora Malu Rocha, que deixa a direção da escola e foi impecável na 

transição entre as direções; aos colegas docentes e técnicos presentes, aos 

estudantes e seus familiares. 

 

2. A tessitura 

 

A Chapa que nos elegeu direção tinha o nome de TECER O COLETIVO, porque 

acreditamos profundamente na necessidade de que o espaço escolar seja tecido por 

todos aqueles o compõem – servidores públicos, professores, técnicos e 

administrativos; estudantes da educação básica e universitários; familiares – que se 

reconheçam numa mesma trama e que pensem suas práticas a partir de uma estética 

e ética que sejam verdadeiramente conectivas, preocupadas com o reencantamento do 

mundo por meio da educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente 

referenciada. 

Tecer é lugar visível e vínculo invisível, é desenhar com a linha no espaço, seja 

físico ou virtual. É um meio de expressão, em que a linguagem se realiza no diálogo de 

quem constrói a urdidura e tece a trama. Linguagem de partilha, de colaboração, de 



escuta e conexão. Ao escolhermos o nome para nossa chapa, evidenciamos nele 

nosso desejo de uma gestão que se caracterize pelo encontro potente de todo corpo 

docente, técnicos, funcionários, estudantes e comunidade capiana – e também da 

UFRJ – para juntos construirmos conceitos e ações vinculadas pelo afeto e pela 

experiência afetiva do fazer em conjunto. 

Dirigir esta escola é um tecer ininterrupto das funções diferenciadas e 

fundamentais que cada um desempenha. Assim passarei a palavra ao André Uzêda, 

professor de Língua Portuguesa que hoje, junto com Cassandra Pontes da Silva 

(Multidisciplinar) e Edmilson Pereira (Pedagogo e Técnico administrativo), se ocupa da 

Direção Adjunta de Ensino (DAE). 

 

2. Discurso DAE 

 

Boa noite a todas e a todos, professores/as, técnicos/as, funcionários 

terceirizados, alunos/as, familiares e todas as autoridades presentes. Gostaríamos de 

iniciar nossa fala citando um verso de Manoel de Barros, por quem temos muito 

apreço, a quem recorremos para nossa servir-nos de epígrafe: 

 

“Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios.” 

  

Manoel de Barros 

 

Para muitos, há nesse verso de Manoel de Barros um grande paradoxo. Afinal, 

como seria possível que “desaprender” pudesse nos ensinar? O paradoxo – essa figura 

de linguagem já tão desgastada por nós – consiste em duas ideias/imagens contrárias 

que, quando postas lado a lado, se confrontam, se chocam, se conflitam, nos causando 

um certo incômodo e estranheza. No entanto, não haveria um paradoxo de fato no 

verso de Manoel de Barros. Antes, há nele uma relação de ambivalência. 

A ambivalência também é composta por duas ideias que aparentemente se 

opõem mutuamente. Contudo, diferentemente do paradoxo, na ambivalência essas 

ideias se agregam, se coadunam e convivem de um modo harmônico. Desaprender, 



nessa perspectiva, é também aprender, mas aprender às avessas, aprender de outro 

jeito, de modo a rever determinados conceitos, determinadas visões de mundo 

estagnadas, estereotipadas, presas a ideias cristalizadas. 

O maior desafio imposto pelo lugar da Direção Adjunta de Ensino consiste nessa 

ambivalente relação de constante desaprendizagem. A DAE é, em sua essência, um 

lugar de ambivalência – posto que se caracteriza como um lugar que disciplina, mas 

que ao mesmo tempo também acolhe. Que por vezes pune, mas também educa. Que 

do conflito promove a conciliação. 

Pelo seu grau de complexidade, vivemos no CAp UFRJ uma grande dificuldade 

na construção de uma chapa que se predispusesse a compor esse lugar. A partir de 

uma série de plenárias, discutimos coletivamente propostas para repensar esse 

espaço, com a parceria de professores e técnicos, o que motivou o atual grupo de 

diretoras e diretores a se comprometer com esse desafio. 

Essa é uma DAE diferenciada em sua composição das gestões anteriores. 

Primeiramente, porque somos um grupo reduzido, composto por apenas três diretores, 

o que requer para seu bom funcionamento um trabalho em rede, uma rede tecida por 

muitos agentes – professores, estudantes, técnicos e familiares. Nesse sentido, a 

colaboração com coordenadoras e coordenadores pedagógicos é de grande 

importância para nós. Por aceitarem nosso convite e o desafio para atuar na mediação 

entre DAE e o coletivo de professores, agradecemos à prof.ª Alessandra Carvalho, à 

prof.ª Anna Thereza, à prof.ª Elizângela Bernardes, à prof.ª Lúcia Helena, ao prof. 

Mário Ferraro, à prof.ª Nathália Terra e à prof.ª Renata Flores. Do mesmo modo, não 

podemos deixar de citar a grande contribuição da parceria com o Serviço de 

Orientação Educacional, sempre presente e em diálogo conosco na mediação entre 

famílias e escola, bem como as trocas com aqueles colegas que já atuaram como 

diretoras e diretores de ensino anteriormente, sempre presentes no compartilhamento 

constante de suas experiências. 

Além disso, nossa DAE conta com a contribuição de docentes e técnico 

administrativo, o que em muito enriquece em nossas discussões e decisões por 

sempre dialogar o olhar para além da sala de aula ao mesmo tempo em que se atenta 

para a importância em se dar maior autonomia e empoderamento às funcionárias e aos 



funcionários técnicos no trabalho administrativo. Assim, agradecemos pela parceria 

diária às técnicas e aos técnicos Andréa Palhano, Ângela Coutinho, Francisco José, 

Leonardo Mendes e Maria Beatriz. Também gostaríamos de frisar aqui a importância 

do trabalho desempenhado pelas e pelos Assistentes de Alunos, extensões da DAE 

por toda a escola, atuando diretamente nas pontas de nossa rede com nossos 

estudantes. Um muito obrigado a Alexandre, André Luiz, Annie, Cleyton, Cristiana, 

Fidel, Júlia, Luciano, Rosemary e Vinicius. 

Por fim, gostaríamos de ressaltar o quanto é cara para essa gestão a 

preservação do caráter pedagógico da DAE. Apostamos que para o fortalecimento 

dessa rede tecida coletivamente na rotina escolar é mais do que necessária a escuta. 

Por isso, estamos abertos ao diálogo com todos os setores curriculares do CAp e com 

todos os agentes envolvidos no processo educacional. Nossa aposta é de que o 

trabalho colaborativo possa, diariamente, guiar-nos da melhor maneira possível por 

essa travessia virtuosa da desaprendizagem. 

 

*** 

 

Da mesma forma, apresento Izabel Goudart, professora de Química e artista, e 

Mariana Guimarães, artista e professora de Artes Visuais, para que se apresentem, e 

ao trabalho de tessitura que desenvolvem, ao receber a licenciatura e ao mesmo tempo 

auxiliar os servidores da escola na organização de seus projetos de pesquisa e 

extensão. 

 

3. Discurso DALPE 

 

Gostaria de saudar a todos e todas em nome da Direção Adjunta de 

Licenciatura, Pesquisa e Extensão. Saudamos mais uma vez ao nosso Magnífico 

Reitor Roberto Leher e equipe. É com muita alegria que o recebemos no Colégio de 

Aplicação. Roberto sempre foi um interlocutor muito próximo e presente nesta morada. 

Saudamos às demais autoridades presentes e à toda comunidade capiana: docentes, 

técnicos administrativos, alunos da educação básica e graduação, funcionários 



terceirizados, pais e responsáveis, agradecendo por compartilharem desse momento 

de celebração, dessa posse festiva. 

Temos motivos para celebrar, pois em um momento de tão grave crise das 

representações em nosso país, continuamos acreditando que é possível sonhar, 

transformar os sonhos em projetos e tecê-los coletivamente em prol de um bem 

comum. Eu e a Professora Mariana Guimarães estamos no exercício da DALPE pelos 

próximos dois anos e gostaríamos de agradecer pela oportunidade de fazer parte desta 

equipe e participar da gestão e da tessitura do projeto político e pedagógico de uma 

instituição como o Colégio de Aplicação. Gostaria de fazer um agradecimento pessoal 

pela parceria como docente, pesquisadora e agora como diretora na DALPE com a 

professora Mariana Guimarães. 

Essa parceria é um reflexo da potência de integrarmos nossas ações no âmbito 

do ensino, pesquisa e extensão, da potência da interlocução entre campos distintos de 

conhecimento como a arte e a ciência, da interlocução entre gerações. É nesse 

movimento que nos colocamos, em conjunto com toda a equipe de direção, 

compreendendo este lugar como um espaço de mediação e diálogo entre a 

comunidade capiana, a universidade e a sociedade, por meio da integração de nossas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo nossa vocação acadêmica e 

universitária de atuar na formação de crianças e jovens, na formação docente inicial e 

continuada e na pesquisa aplicada em educação. Mediando desejos, falas, processos e 

atravessamentos dos docentes, discentes e funcionários do Colégio de Aplicação. 

A Direção Adjunta de Licenciatura, Pesquisa e Extensão é esse lugar de 

travessia, pois nos cabe construir pontes que possam articular os diversos lugares que 

habitamos e construí-los. Pontes entre o CAp e as demais unidades da UFRJ, entre o 

CAp e as escolas de educação básica, entre o CAp e a sociedade. Um lugar relacional 

por sua própria natureza cuja tarefa é possibilitar, potencializar e integrar nossas 

experiências e práticas na educação básica, o estágio supervisionado dos licenciandos 

– que vivem em sua formação ao chegar ao CAp um espaço entre, espaço de 

travessia, a formação continuada de docentes da educação básica e nossas pesquisas 

e ações de extensão. 



Nos cabe, portanto, a tarefa de articular os nossos modos de aparecimento, os 

modos como nos relacionamos com a Universidade e sociedade na construção dos 

papéis que habitamos: no devir professor, no devir pesquisador, no devir extensionista. 

E não só articular, mas construir cultivando e cuidando do crescimento que, para por si 

mesmo, e coletivamente, possamos dar frutos. Criar as condições necessárias junto à 

administração da UFRJ e órgãos de pesquisa para que possamos ter condições de 

exercício pleno de nossas atividades e ações de pesquisa e extensão como docentes 

da Educação Básica, Técnica e Tecnológica nesta instituição. 

No devir professor, no devir pesquisador, no devir extensionistas, desejamos 

mediar e contribuir para a invenção de espaços e de novos modos a cada experiência 

vivida, problematizando as travessias e fazendo de cada adversidade potências para 

produção de diferenças, construindo e habitando novos territórios, para além dos 

muros do CAp. Habitar como modo, pois sabemos que nem todas as construções são 

espaços de habitação, e desejamos mediar o habitar, o permanecer, pois o homem é a 

medida que habita, a medida que cultiva, que resguarda a essência das coisas. E na 

medida que cuida e cultiva, salva – não no sentido de erradicar um perigo, mas no 

sentido de deixar alguma coisa livre em seu próprio vigor e seu florescer. 

Sigamos habitando este espaço, cultivando nossas relações e o afeto dentro e 

fora de nosso colégio, criando espaços de enunciação, que contribua para a 

encarnação de ideias, práticas e reflexões, pois entendemos que, assim, vamos 

fortalecer o ser professor, eu, você, e o licenciando que se torna, e assim podemos 

habitar a educação e vê-la se transformar e florescer. 

Compreendemos que em momentos de crise, é preciso criar bolsões de lentidão 

para pararmos para observar e para correr o risco de sermos atravessados pela 

experiência, e para permitir que algo nos aconteça para darmos novos significados à 

nossa prática, às relações, à política, à ética e à estética, e por fim novos significados a 

nós mesmos, compreendendo o professor como algo inacabado, como acontecimento, 

como sujeitos que habitam espaços. 

Agradecemos mais uma vez. E colocamo-nos à disposição de toda comunidade 

capiana.  

 



*** 

 

Por fim, passo também a palavra a Graça Reis (Multidisciplinar) que divide 

comigo a direção geral da escola e, junto, as expectativas, as ansiedades, as certezas 

e as dúvidas. 

 

4. Discurso vice-direção 

 

Saudações à mesa, outrxs presentes, APACAp... 

No domingo abri o computador para começar a escrever minha fala para a noite 

de hoje. Daí senti um vazio tão grande diante do quadro que se desenhava que as 

palavras não vinham. Senti uma enorme impossibilidade de falar sobre projetos futuros 

e sobre a imensa alegria que deveria fazer parte deste momento de hoje! 

Evoquei, então, um direito sempre lembrado por uma amiga nos tempos difíceis, 

o direito do enforcado de espernear sempre! E é no uso desse direito que escolhi 

minhas palavras, pois na verdade o que o mundo quer da gente é coragem, como bem 

nos disse Guimarães Rosa. E para além da coragem, esse momento político exige que 

todos nós tenhamos também firmeza. Firmeza para não nos deixarmos abater perante 

os desafios complexos que nos vêm sendo impostos. 

A câmara de deputados nos deu, no domingo, uma aula sobre individualismo: 

ouvimos votos declarados contra e a favor do impeachment em nome do pai, da neta, 

do filho, da esposa... Poucos falaram sobre a importância de se governar em nome do 

coletivo. No entanto, sabemos que não há projeto de sociedade possível sem que haja 

organização e coletividade. Dessa mesma forma, entendo que não há projeto de escola 

que não envolva o coletivo, pois “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

os homens e mulheres se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, como nos 

ensinou Paulo Freire. 

E foi em nome de um projeto de coletividade que nós resolvemos nos 

candidatar. Fomos eleitos com a chapa TECER O COLETIVO. Escolhemos este nome 

porque entendemos que é na tessitura das relações com o outro que nos fazemos... 

Nos fazemos fortes não no individualismo, mas coletivamente. Esse é o primeiro dos 



nossos desafios! Partimos da premissa de que a educação se dá na interação entre os 

educandos e todos os sujeitos da escola com seus diferentes conhecimentos, e todos, 

e cada um, são imprescindíveis. 

Aprendi com a professora Inês Barbosa de Oliveira que o “Nosso desafio 

cotidiano está no exercício da docência. Cabe-nos evitar a armadilha das receitas 

fáceis, das respostas simples dos padrões rígidos e inflexíveis que, tal como roupas de 

tamanho único, não servem a ninguém. Precisamos evitar o discurso do “sempre foi 

assim” e de seu correlato, “precisamos mudar tudo” e procurar nossa virtude no meio 

termo. 

Então, seguindo a ideia de que nem devemos mudar tudo e nem aceitar tudo 

como está, nosso segundo desafio está em discutir as Políticas Públicas para a 

Educação, o Plano Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares e a Base 

NACIONAL Curricular – esta em especial, com importante destaque, pois sua 

elaboração está em pauta nesse momento. Como defender um modelo de currículo 

pronto, se acreditamos nas diferenças dos indivíduos? Ao partirmos da premissa de 

que nós, professores e professoras, não apenas fazemos o que nos é designado, 

porque ninguém apenas faz, mas pensamos e criamos conhecimento cotidianamente, 

podemos compreender que a ideia de currículo nacional comum não nos cabe. Para 

além disso, não podemos nos furtar a discutir as evidentes implicações que isso traz 

nos processos de avaliação e na formação de professores, campo que constitui nosso 

trabalho e pelo qual esse colégio foi criado. 

Outro desafio que para nós está posto é a luta contra a ideia que vem se 

disseminando com a máscara de um projeto denominado “escolas sem partido”. 

Sabemos que a neutralidade é uma impossibilidade, qualquer conhecimento é 

produzido segundo critérios e escolhas, ou seja, epistemologia e política são 

indissociáveis. Todas as ações desenvolvidas pelos sujeitos das escolas são fruto de 

decisões e convicções políticas e expressam valores e objetivos também políticos: a 

arrumação das carteiras para que as aulas aconteçam, a decisão do que fazer acerca 

das situações vivenciadas e compartilhadas nas salas de aula, a escolha pelo trabalho 

cooperativo (ou não), a relação dos conteúdos curriculares a serem estudados – pois 

não há conhecimento neutro, há sim um projeto que põe em risco conquistas sociais 



muito importantes. Lutamos por uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade e 

socialmente referenciada, e isso só tem sentido se as liberdades forem preservadas. 

Esses desafios enfrentamos com aquilo que temos: a riqueza dos diversos 

conhecimentos produzidos e transmitidos, a convivência com o Outro, o respeito às 

diferenças e a riqueza do diálogo tecido coletivamente.  

Assumir o desafio de estar na direção do Colégio de Aplicação é, então, para 

nós, um ato de resistência, porque a Educação Básica é espaço e tempo de luta e 

resistência. 

Mas estar na Direção do CAp é também poder olhar essa escola de outro lugar, 

tendo outro ponto de vista a respeito dele. E até agora (estamos tomando posse hoje, 

mas estamos dirigindo esta escola desde o dia 22 de fevereiro) vemos a escola de um 

lugar muito melhor do que víamos antes, pois temos tido a possibilidade de ampliar 

nosso diálogo com todos os sujeitos que fazem acontecer o cotidiano deste colégio: os 

funcionários da limpeza, os técnicos administrativos, as copeiras, os seguranças 

terceirizados que têm assumido a nossa portaria, alunos e alunas e seus responsáveis. 

Aqui deste lugar podemos, com muita mais convicção, afirmar que é esse coletivo que 

transforma a escola no espaço que ela deve ser e é no diálogo entre todos e todas que 

ela deve, então, se constituir.  

Além disso, estar nesse lugar hoje significa o prazer de participar da construção 

de um Complexo de Formação de Professorxs e da comissão formada pelo CAp, EEI e 

Faculdade de Educação que foi implementada com o objetivo de discutir o papel da 

Educação Básica nesta Universidade, projetos possíveis pelo empenho da atual 

Decania do CFCH e desta Reitoria. É uma honra construir estes projetos ao lado de 

vocês! 

Entendendo que a escola e a universidade são espaços de tessitura de projetos 

utópicos possíveis de sociedade e que dela não se descolam como um mundo à parte, 

termino defendendo que possamos viver esse momento histórico dando a ele outros 

sentidos, de forma a endurecermos se necessário, mas sem nunca perder a ternura. 

Muito obrigada. 

 

*** 



5. A política educacional em curso e os Colégios de Aplicação 

 

Para concluir a nossa fala, gostaria de fazer ainda uma breve consideração 

sobre o momento político que vivemos. Em primeiro lugar, fazendo uma saudação 

muito especial à APACAp e ao Grêmio do CAp-UFRJ, importantes organizações na 

luta por um CAp democrático. 

Os Colégios de Aplicação das Instituições Federais de Ensino Superior possuem 

uma natureza assentada em duas dimensões interligadas: a formação de professores e 

a formação de crianças e adolescentes na Educação Básica. Nessa perspectiva, o 

trabalho dos/nos CAp está fundamentado em importantes funções sociais da 

universidade. Por sua natureza universitária, os CAp desenvolvem ensino, pesquisa e 

extensão, processos que precisam estar intimamente relacionados, com vistas às 

inovações pedagógicas e à formação de professores. 

Nosso compromisso é pensar a produção de conhecimento como dimensão 

político-acadêmica. Fortalecer o CAp como espaço de formação inicial de professores; 

criar novos espaços de formação continuada de professores; investir na extensão como 

dimensão relacionada aos interesses da população e ao papel do CAp na articulação 

da educação básica com a educação superior; assegurar aos estudantes uma 

formação científico-cultural rigorosa, sistemática e crítica; fomentar debates e incentivar 

práticas pedagógicas que propiciem interação dialógica ativa e sistemática dos 

docentes, técnicos-administrativos e estudantes, bases para uma formação integral e 

comprometida com o bem viver dos povos. 

Saúdo aqui, em especial, as representações da Faculdade de Educação e da 

Escola de Educação Infantil – unidades co-irmãs. Consideramos que o CAp, a Escola 

de Educação Infantil e a Faculdade de Educação devem compor um mesmo complexo 

de formação, ampliando o escopo do compromisso da UFRJ com a educação pública e 

fortalecendo a interação dos grupos e coletivos que se dedicam ao aperfeiçoamento 

docente e à pesquisa sobre o ensino nos diversos campos do saber. Desse caráter 

resultam condições favoráveis para a prática de uma educação de qualidade social que 

tem se concretizado e ultrapassado a retórica do direito à educação pública como 



utopia. Sobretudo no que se refere ao acesso por meio do sorteio público – uma 

conquista do CAp das duas últimas décadas. 

No entanto, cumpre ressaltar, nem tudo são flores em nossa história. Em 2011 

trabalhamos com o quadro de mais de 50% de professores substitutos e o governo 

segue aprofundando o problema da falta de professores nos CAp. Todo o trabalho 

realizado ao longo da existência dos Colégios de Aplicação vem sendo comprometido 

pela falta de uma política de ampliação do quadro docente e de técnicos e 

administrativos. 

No bojo do programa de reestruturação das IFES, o contrato de gestão 

denominado ‘Reuni’ ampliou o numero de matriculas dos estudantes sem a 

contrapartida adequada de novos docentes e de estrutura, precarizando ainda mais o 

trabalho docente. Nesse quadro, os colégios de aplicação ampliaram o número de 

estudantes em estágio – a licenciatura. Além disso, a obrigatoriedade de novas 

disciplinas (sociologia e filosofia) também não foram seguidas de aporte de novas 

vagas. No caso da UFRJ, ainda podemos incluir a criação das turmas de alfabetização 

e o ingresso por sorteio, desde 2000, criando novas necessidades na grade escolar, 

como as aulas de apoio. 

A política de expansão das vagas, entretanto, não acompanhou este 

crescimento. O Banco de equivalentes para EBTT estabelecido em 2010 na prática 

reduziu ainda mais as possibilidades de pleno funcionamento de alguns CAp. Ao invés 

de ampliar as vagas de concurso para docentes, estabeleceram, por dedução, um 

quantitativo de efetivos para cada CAp, em alguns casos menor do que o quadro atual. 

A crise pela qual passam as IFES com os crescentes cortes na educação desde 

2014 também nos afeta. Além do quadro docente estagnado, a despeito de 

aposentadorias e exonerações e de crescimento da amplitude do nosso trabalho, o 

orçamento dos CAp, tal qual os das universidades, sofreu contingenciamentos de 20% 

de custeio e de 60% de investimentos. 

Em vários momentos, no passado recente dos CAp, vivenciamos políticas que 

apontavam para a desvinculação dos CAp da universidade, deslocando-os para o 

âmbito da educação técnica e tecnológica federal, como parte da rede federal de 

educação básica e pós-média, e afrontando a autonomia universitária. A política em 



curso no país, de ajuste das escolas a um modelo de formação aligeirada e de retirada 

de autonomia dos docentes e estudantes, mostra que precisamos revigorar a luta pelo 

caráter universitário dos colégios de aplicação e, ainda, pela reafirmação do seu 

caráter público. 

Dentro e fora do Colégio de Aplicação, vivemos um momento social, político e 

institucional crítico e preocupante. Entendemos que, mais do que nunca, é de vital 

importância o reconhecimento de que o nosso fazer e o nosso pensar são produzidos 

coletivamente e vividos na diversidade e na pluralidade de concepções e que por isso 

devem se relacionar com respeito e reconhecimento mútuo. As dificuldades que a 

Universidade Pública em geral, e a UFRJ em particular, enfrentam hoje exigem 

ousadia, vigor democrático e capacidade inventiva na gestão. 

Ao aceitarmos e assumirmos o desafio de dirigir o Colégio de Aplicação, 

pretendemos construir, coletivamente, um CAp acadêmico, democrático e autônomo! 

Comprometidos com uma gestão que articule nossas ações e diretrizes, interagindo 

para potencializar o diálogo, a tessitura baseada no coletivo, na colaboração, na 

partilha, na solidariedade e no afeto, privilegiamos, assim, ações que nos vinculem, nos 

mantenham unidos e coesos e que propiciem condições para que possamos tecer uma 

educação pública, gratuita, laica e de qualidade. 

 

6. Pequena digressão para o futuro 

 

Por fim, quero lembrar que hoje, 19 de abril, é “dia do índio”, data criada na 

mesma década de criação dos CAp. No último sábado levamos uma turma de 9o ano 

para uma palestra do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que iniciou seu trabalho 

vivendo, estudando e fotografando os Yawalapíti do Alto Xingu, os Kulina do Alto 

Purus, os Yanomami da Serra de Surucucus e os Araweté do Ipixuna (Médio Xingu). 

Na época da chegada dos europeus, a população indígena no Brasil era de 3 

milhões de pessoas. Eram mais de 1.000 povos diferentes, que durante séculos foram 

exterminados pelos colonizadores, seja por suas armas de fogo, seja pelas doenças 

que traziam. 



Viveiros de Castro nos falou do avanço dos últimos governos sobre a Amazônia, 

seus projetos de estradas e usinas hidrelétricas, benefícios ao agronegócio, a 

monocultura – e o descaso com os direitos dos povos indígenas. Ou, melhor, dos 

povos originários: o índio, o seringueiro, o ribeirinho, o caiçara, o camponês, os negros.  

Em resposta ao extermínio e à destruição das riquezas naturais, os índios – os 

povos originários – têm ocupado as terras – as terras que são públicas – e é ocupando 

estas terras que os índios cuidam desse espaço. Ocupar é o ato de se apropriar, de 

tomar pra si, conquistar, ter posse, se apoderar, se assenhorar. Os índios têm mais do 

que ocupado, tem habitado. 

Faço uma analogia aqui à destruição que vem sendo imposta à educação 

pública por sucessivos governos e à resistência dos trabalhadores da educação e dos 

estudantes. Em especial saúdo a greve dos docentes e técnicos do estado e às mais 

de 60 escolas ocupadas por seus estudantes e familiares. Assim como no Chile, em 

2006, quando os “pinguinos” ocuparam as escolas (mais de um milhão de estudantes 

mobilizados) e em 2015 em SP (com 200 escolas ocupadas), os estudantes hoje no 

estado do Rio de Janeiro nos ensinam que ocupar a escola pública é a melhor forma 

de cuidar dela. Os estudantes se organizam em comissões – limpeza, segurança, 

alimento, porta-vozes etc; organizam atividades artísticas, cientificas e culturais – 

saraus, oficinas de maracatu, samba, cinema, debates sobre educação, política e 

sociedade; organizam atividades trazendo seus familiares também para o espaço 

escolar; na construção da luta por uma escola pública de qualidade – traduzida em 

melhores salários para seus trabalhadores, na revitalização dos espaços de 

convivência e estruturais para melhores condições de trabalho e estudo; no direito 

universal de acesso ao conhecimento e de assistência e permanência estudantil. 

Fazem da escola um espaço vivo, de resistência e luta. Inspirados nestes 

meninos e meninas, convidamos a todos e todas que ocupem o CAp-UFRJ – que 

sejam nove, dez, muitos milhões de vagalumes iluminando o nosso caminho – tecendo 

diariamente, num crescendo, a escola pública, gratuita laica e de qualidade que 

sonhamos! 
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