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Em tempos tão difíceis para o Brasil, seja pelo contexto político e econômico, seja pela 
pandemia de Covid-19, falar de esperança pode parecer utópico; para os mais céticos, 
pode se assemelhar a uma piada de mau gosto. Mas é exatamente por causa deste 
momento que esta edição da revista Pensar Verde vem cheia de esperança. A palavra 
aparece da primeira à última página, mas não se engane: a esperança aqui semeada 
não é aquela que nasce do esperar. É aquela que age, que faz, que constrói, que luta 
por um mundo melhor para todos ao invés de apenas aguardar – pelo governo, por 
instituições, por falsas promessas de religiosos, por milagres.

Nossa matéria de capa, “A esperança feita por e para os brasileiros”, traz padre Júlio 
Lancellotti, Marcia Tiburi, Lucia Ferraz Dantas, Luís Rodolfo Dantas e coletivos como 
É o Bicho, #açãolulupuiu, Coletivo Mosaico, MuDança Ribeirão e Salve Maracaípe. Por 
trás desses nomes, pessoas que saem de suas casas, de seu conforto, para ajudar bi-
chos, a natureza e seres humanos. Elas levam arte, roupa e comida, fazem mutirões de 
limpeza, resgatam, tratam e curam. Acima de tudo, nos inspiram e nos mostram algo 
muito simples: são as pessoas, unidas e em cooperação, as únicas capazes de real-
mente mudar a sua realidade – rua, praça, escola, bairro, cidade, estado, país, mundo, 
sociedade.

Os artigos também abordam o tema, de uma forma ou de outra. Em “Pensar a espe-
rança é pensar uma educação que transforma o mundo”, o professor associado do 
Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca) da Universidade Estadual de Lon-
drina (UEL), André Azevedo, analisa a educação a partir de Paulo Freire. Ele fala da 
importância da participação das famílias nas escolas, da doutrinação, da valorização 
dos professores e da tecnologia unida à educação. 

Em “O design de um mundo melhor com a natureza”, Carol Freitas, Daniel Mira e Bruna 
Serra discorrem sobre a transformação possível no mundo a partir da Biomimética. 
“[...] queremos entender por que a natureza tem estratégias que respondem aos de-
safios do mundo de maneira eficiente, elegante e integrada. Aprender com a natureza 
coloca nosso olhar além da perspectiva do que eu posso ter como recurso, posse. É 
o respeito à Vida”, escrevem. E o terceiro artigo, “Startups: ferramentas de desenvolvi-
mento para o país”, escrito por Natalia Bertussi, coordenadora nacional de startups no 
Sebrae, ressalta a importância desse modelo de negócios para o desenvolvimento do 
país, mas sem descartar os negócios tradicionais.

O entrevistado desta edição é o advogado e jurista Sepúlveda Pertence, ex-presiden-
te do Supremo Tribunal Federal (STF).  Pertence analisa o momento institucional do 
Brasil e envia uma mensagem aos brasileiros: “Não podemos deixar que nossas con-
quistas sejam perdidas. Meu recado é de resistência”. 

A seção Verdes em ação apresenta o Afro Verdes, movimento negro do PV, que nas-
ceu este ano após a realização de uma série de lives, o projeto Resenhas – Movimento 
Negro. 

Para encerrar, as colunas Solo Fértil, com um conto de Clarice Lispector para inspirar 
os leitores a ver esperança nas pequenas coisas da vida, e Coleta Seletiva. A nossa 
entrevistada foi a doutora em Direito Constitucional, professora universitária e escrito-
ra Juliana Segalla, autora de Inclusão não é favor nem bondade. O vídeo, publicado no 
canal do YouTube da Fundação, pode ser acessado por meio de QRCode presente na 
revista impressa e na online. 

Boa leitura!

Conselho Editorial

e d i t o r i a l
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v o c ê  s a b i a ?
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A esperança 
feita por e para 
os brasileiros 
Especialistas afirmam que estamos vivendo um dos 
piores momentos da nossa história por conta da pan-
demia: muitas perdas de entes queridos, tristeza, mi-
séria, medo, ansiedade, desemprego, enfim, prejuízos 
de toda ordem. Para os brasileiros, o cenário é duas 
vezes pior, pois todo esse pacote de infortúnios vem 
acompanhado da maior crise política que já vivemos. 
Esse estado de coisas tem provocado inação em al-
guns de nós. Paralisadas pelo desamparo, pelo medo, 
pelo desespero, pelo desconhecido, várias pessoas 
não conseguem ver sentido na vida. 

Então, como sentir esperança? Ou melhor: como fa-
zer esperança, como “esperançar”, como dizia Paulo 
Freire? “É preciso ter esperança. Mas tem de ser es-
perança do verbo esperançar.  Porque tem gente que 
tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo 
esperar não é esperança, é espera. [...] Já esperançar 
é ir atrás, é se juntar, é não desistir” (FREIRE, P. Pe-
dagogia da Esperança. 29 ed. São Paulo: Paz & Terra, 
2020. E-book).

Com esse esperançar em mente, a Pensar Verde foi à 
procura de quem está construindo esperança no Brasil 

no dia a dia, pessoas que ensinam, alegram, ajudam, 
socorrem, cuidam de outras pessoas, da natureza e 
dos animais, mesmo em meio a adversidades.  

Também ouvimos pessoas que entendem muito bem 
desse assunto: o padre Júlio Lancellotti, responsá-
vel pela Pastoral do Povo de Rua na cidade de São 
Paulo e que está lançando o livro Tinha uma pedra no 
caminho (Matrioska, 2021); a filósofa e escritora bra-
sileira Marcia Tiburi, atualmente radicada na Europa 
devido a ameaças de morte sofridas no Brasil após 
as Eleições 2018, autora de vários livros, entre eles, 
Complexo de vira-lata: análise da humilhação colo-
nial (Civilização Brasileira, 2021), lançado em junho; a 
professora de filosofia da Faculdade São Bento (SP) 
Lucia Ferraz Nogueira de Souza Dantas, que coor-
dena o Grupo de Pesquisa de Pragmatismo e Estética 
na PUC-SP, e o professor Luís Rodolfo Ararigboia 
de Souza Dantas, pesquisador do Centro de Estu-
dos Transdisciplinares Ideia Viva. 

O professor Luís Rodolfo defende que a esperança 
precisa ser analisada em um contínuo que vai “da ex-
trema desesperança à esperança radical” e ressalta 

c a p a

https://issuu.com/pensarverde
https://www.ideiaviva.net/
https://www.ideiaviva.net/
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que, “em momentos de profunda escuridão” como o 
que estamos todos experimentando, muitas pessoas 
padecem de uma “desesperança horrorizada”. O padre 
Júlio acredita que ter esperança “é enfrentar – e re-
sistir com coragem – as dificuldades para vivenciar o 
amor de Deus e começar a viver aquilo que se espera”. 
Para Marcia e  Lucia, a esperança está diretamente 
ligada à ação para transformar a vida. 

E tem muita gente trabalhando em prol dessa transfor-
mação. São grupos de pessoas que, motivadas pela es-
perança, enxergam a necessidade de agir no presente 
para transformar o futuro. E agem. Vamos mostrar aqui 
cinco projetos inspiradores realizados nos quatro can-
tos do Brasil para você começar a exercitar a esperança.

Começamos com um grupo do distrito goiano de 
Olhos d’Água que, em nome do amor pelos animais, 
criou o Coletivo É o Bicho. Outra inspiração é a  
#açãolulupuiu: um grupo de amigas que gostam de 
costurar resolveu tricotar roupas de bebê para doação 
em hospitais de Porto Alegre (RS). Um terceiro projeto 
inspirador é o Coletivo Mosaico, idealizado pelos jor-
nalistas Paulo Thadeu Franco das Neves e Marcia Seixas 
em Boa Vista (RR), em 2009, para atender crianças e jo-
vens nas questões socioambientais e culturais. 

Em seguida, mostramos a criatividade do Coletivo 
MuDança Ribeirão, que existe desde 2012 em Ribei-
rão Preto, interior de São Paulo, ao promover, durante 
a pandemia, o Delivery Dance – entregas gratuitas de 
apresentações de dança em domicílio. Por fim, mos-
traremos o projeto Salve Maracaípe, iniciado há 15 
anos para salvar o Coqueiral de Maracaípe, no litoral 
sul de Pernambuco, vendido para a construção de um 
resort. E conseguiram. 

“Esperança do verbo  
esperançar”
A famosa frase do educador pernambucano Paulo 
Freire que nomeia esta seção foi o mote para con-
versarmos com padre Júlio Lancellotti, Marcia Tiburi, 
Lucia Ferraz Dantas e Luís Rodolfo Dantas. 

Júlio Lancellotti explica que a esperança, a caridade 
e a fé são virtudes teologais “que nascem do amor de 
Deus por nós e da nossa resposta a esse amor”. Para 
o sacerdote, a esperança envolve, ao mesmo tempo, 
a espera e a vivência daquilo que esperamos. “Vamos 
anunciando e vivenciando aquilo que esperamos.”

“Cultivamos a esperança quando resistimos 
e temos coragem para superar as dificulda-
des. Não sozinhos, mas em comum.”

Padre Júlio Lancellotti

Padre Júlio Lancellotti distribui alimentos

Todas as fotos do padre são de Cláudio Margini 
Jr. e foram gentilmente cedidas pela Editora 
Matrioska

https://www.instagram.com/coletivo_e_o_bicho/
https://www.facebook.com/hashtag/a%C3%A7%C3%A3olulupuiu
https://www.facebook.com/ColetivoMosaicoRR/
https://www.instagram.com/mudancaribeirao/
https://www.instagram.com/mudancaribeirao/
https://www.instagram.com/salvemaracaipe/?hl=pt-br
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Marcia Tiburi classifica a esperança como um “senti-
mento complexo” que nos conecta com o futuro. “Há 
algo de impulso na esperança.” Ela também ressalta a 
necessidade de uma esperança paciente, pois, quan-
do somos impulsionados a agir para transformar o fu-
turo, precisamos partir do pressuposto básico de que 
“se trata de um processo, de algo que se visa além do 
que está dado no momento presente”. 

Essa associação entre esperança e devir também é 
considerada por Lucia e Luís Rodolfo: está “na raiz eti-
mológica da palavra, do termo em latim spe, que signi-
ficaria, originalmente, expandir, aumentar ou ter êxito”. 
Para eles, podemos começar analisando a duplicida-
de de sentido da palavra esperança – “o sentido de 
expectativa, tal como a do indivíduo que espera algo 
de alguém” e “de expectativa no sentido de crença, tal 
como quem acredita ou mesmo confia na mudança, 
no melhor”, esta, pois, entendida como “uma dimen-
são proativa”. 

“O ser humano tende a confundir o ato de 
esperar com a capacidade de esperançar, o 
que tornaria a esperança ineficaz e pouco 
fértil.”

Lucia Ferraz Nogueira de Souza Dantas 

“Alimentar a esperança é uma coisa, deixá-la 
fenecer por omissão ou inação, é outra: a 
espera inerte e incapaz de articular presente 
com futuro, ou mesmo mediante o exercício 
da capacidade de instaurar o novo e o me-
lhor em nossas vidas.”

Luís Rodolfo Ararigboia de Souza Dantas 

Luís Rodolfo Dantas

A esperança é, então, viver o agora desejando um fu-
turo diferente, mas não sugado pela espera inerte e 
incapaz de articular o hoje e o amanhã. Luís Rodolfo 
alerta para a diferença entre não alimentar espe-
rança e, por pura inação, não ter esperança. Para os 
três especialistas, a esperança precisa ser praticada 
e pode ser exercitada. Marcia Tiburi até admite que 
temos muitas evidências de que o futuro não será 
melhor, porém devemos partir para “uma ação poéti-
co-política, autocriativa, geradora de ética e política”, 
de preferência, coletiva. 

Lucia Ferraz Dantas
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“A esperança precisa  
ser praticada diariamente.”

Marcia Tiburi

Esse desejo coletivo de um futuro melhor que o pre-
sente motiva muitas ações no mundo todo. Tiburi 
acredita que há “transformação da vida quando agi-
mos para melhorar a vida de todos”. E o padre Júlio 
conclama: “Resistam, sonhem, enfrentem, lutem, não 
desanimem”.  Então, resolvemos inspirar as pessoas a 
“esperançar”, como ensina Paulo Freire, já que “a es-
perança produzida desse modo é o próprio sentido da 
vida” (Tiburi).

É o bicho, é o bicho... 
Um grupo de amigos e vizinhos incomodados com o au-
mento e com a situação de animais perambulando pelas 
ruas de Olhos d’Água, distrito do município goiano de 
Alexânia (a cerca de 100 km do centro de Brasília), ini-
ciou um trabalho de assistência a esses bichinhos. Algu-
mas pessoas sensibilizadas com a situação, de maneira 
isolada, ajudavam os animais. Porém, perceberam que, 

se formassem um grupo, poderiam atender melhor um 
número maior de bichos. “A ideia de formar o coletivo 
veio da observação de que teríamos condições melho-
res se fizéssemos ações conjuntas. Isso se confirmou 
na prática”, conta a professora Kaise Helena Ribeiro, 
uma das voluntárias do projeto.

Então, 15 pessoas criaram, em agosto de 2020, o cole-
tivo É o Bicho a fim de angariar fundos, desenvolver 
ações preventivas (castração e vacinação), prestar 
socorro emergencial e amparo, encontrar um lar (pro-
visório ou não) para os animais abandonados e auxi-
liar financeiramente famílias que não se encontram 
em condições de manter o seu bicho de estimação. 
Em um ano, castraram mais de 70 animais, realiza-
ram tratamentos oncológicos, exames, conduziram a 
adoção responsável para inúmeros deles, atenderam 
denúncias e deram orientações sobre maus-tratos. 

O É o Bicho é uma organização totalmente inde-
pendente, sem patrocínios ou financiamento públi-

Marcia Tiburi - Arquivo pessoal 
(publicada por Carta Capital) Fred foi resgatado e já ganhou um lar

https://www.instagram.com/coletivo_e_o_bicho/
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co. “Não há organização rígida no grupo, mas con-
tamos com o empenho e a boa vontade de todos. 
Há apenas a centralização  da administração dos 
recursos que arrecadamos, o que tem nos permi-
tido administrar, com clareza e segurança, todas as 
ações”, conta a advogada Valdilene Moizinho, tam-
bém voluntária do coletivo.

Ainda segundo Valdilene, todas as atuações no gru-
po são voluntárias e bancadas com recursos pró-
prios ou com “ações entre os amigos e a comunida-
de de Olhos d’Água (doações diretas em dinheiro ou 
objetos para o bazar), com um bazar mensal (onde 
são vendidos acessórios, roupas e outros objetos) 
e com rifas”.

“Aqui em Olhos d’Água, tem uma cultura de 
que os animais podem ficar soltos, sem pre-
venção à prenhez ou sem cuidados básicos 
de segurança alimentar e de saúde. Essas 
são apenas algumas das questões que en-
frentamos aqui de descaso com os animais.”

Kaise Helena Ribeiro

Além disso, a advogada enfatiza que não seria 
possível prosseguir sem a parceria com pet shops 
e veterinários da região, o que possibilita atendi-
mentos a preços simbólicos para o coletivo. “Com 
os recursos levantados, nós mantemos uma lista de 
animais para serem castrados, auxiliamos famílias 

com doação de ração, encaminhamos animais para 
tratamento de saúde, aplicamos vacinas, auxilia-
mos lares temporários no que for pertinente etc.”, 
complementa Kaise. 

O bucólico vilarejo de casas coloridas, decorações 
coloniais, comida caseira, artesanato típico, sossego 
e ecoturismo é um dos refúgios goianos preferidos 
dos brasilienses. Um dos atrativos mais famosos da 
cidade é a Feira do Troca, que acontece duas vezes 
ao ano (em junho e em dezembro). 

Nesse ar campestre e interiorano, os alexanienses da 
pequena Olhos d’Água mantêm o costume de criar 
animais soltos (cães, gatos, cavalos e outros), mui-
tos sem cuidados, sem castração, sem segurança 
alimentar ou cuidados básicos de saúde. Além disso, 
vem crescendo na cidade, segundo os voluntários do 
coletivo, uma prática que envergonha esta jornalista 
brasiliense que vos escreve: o abandono de animais 
pelos turistas.

A solidariedade e a empatia foram os maiores es-
tímulos para a empresária Larissa Altoé se juntar 
aos vizinhos para criar o coletivo. “As inspirações 
são diversas, mas acho que o que pesou mesmo foi 
não conseguir mais olhar para aquele tanto de ani-
mal passando necessidade e não fazer nada. Essa  
é a real.”

Catarino tem Felv (leucemia felina) e é tratado 
pelo coletivo

Kaise Helena, Rezone Rezende e Elizete Gomes  
trabalhando no bazar do É o Bicho
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Mãos que tricotam carinho 
Em 2019, um grupo de amigas que gostam de costu-
rar se reuniu no ateliê Lulu Puiu, da Luciana França, 
em Porto Alegre (RS), para um “tricotão”, que consis-
tia basicamente em tricotar roupas de bebê para doar 
em hospitais que atendem comunidades carentes  
da cidade. 

A professora Gabriela Castro Menezes de Freitas, vo-
luntária do projeto, conta que as doações foram tão 
exitosas, que muitas outras pessoas se juntaram ao 
projeto e, em 2020, com a pandemia, formou-se um 
grande movimento: a #açãolulupuiu. Desde então, 
cinco hospitais da região vêm recebendo as roupi-
nhas confeccionadas pelo grupo. 

“Os reflexos [da ação] são os sorrisos das mamães 
que conseguem sair do hospital levando seus be-
bês aquecidos e sentem-se olhadas com carinho por 
quem se importa com elas”, conta Gabriela, a volun-
tária inspirada pelas avós Clara e Eva. “Cresci vendo 
[minhas avós] tricotarem roupinhas para doação em 
hospitais e segui essa tarefa desde muito cedo.” 

“Doamos aquilo que conseguimos produzir em 
conjunto. Gostamos de dizer que é inspirador 
quando uma compra a lã, outra tricota, outra 
costura, outra busca a roupinha e outra entre-
ga no hospital. Somos uma corrente do bem.”

Gabriela Freitas

Durante a pandemia, o grupo de voluntárias cresceu. 
Muitas idosas que estavam isoladas passaram a aju-
dar na produção das roupinhas, o que foi bom para 
aumentar as doações e poder atender mais famílias 
em vulnerabilidade socioeconômica e para ocupar o 
tempo das senhoras que não podiam sair de casa por 
conta da Covid-19. 

Possibilitar a participação das idosas no projeto, em 
especial neste momento pandêmico, foi uma forma 
de contribuir para a diminuição dos casos de depres-
são decorrentes do isolamento, por mantê-las ocupa-
das, ativas e, de alguma maneira, em contato com o 
mundo exterior. Isso pode ser sentido nos agradeci-
mentos delas. “Quem ajudava, estava sendo ajudado”, 
constata Gabriela.  

A voluntária ressalta a dificuldade de as pessoas en-
tenderem que doações em dinheiro são muito impor-
tantes para o projeto continuar – afinal, é com ele que 
se compram tecidos, linhas, aviamentos –, mas é a 
força coletiva do tempo doado que realmente permi-
te que esses movimentos aconteçam. Tempo, dedica-
ção e carinho também valem muito.

Dona Zilka, 96, ensinando a bisneta Helena, 11,  
a tricotar

Luciana França e Gabriela Castro no ateliê Lulu Puiu

https://www.facebook.com/hashtag/a%C3%A7%C3%A3olulupuiu
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Construindo o futuro hoje 

Um terceiro projeto inspirador é o Coletivo Mosai-
co (Movimento Socioambiental Interativo, Cultural 
e Organizacional). Em 2009, em Boa Vista, Roraima, 
o jornalista e professor Paulo Thadeu Franco das 
Neves e a falecida jornalista Marcia Seixas conver-
saram sobre o desejo comum de criar uma ONG 
que pudesse atender os variados segmentos da so-
ciedade roraimense nas questões socioambientais  
e culturais. 

Dez anos depois, em setembro, o coletivo estava 
implementando o Projeto Geração em Movimen-
to (G-Move), em parceria com o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), a fim de promover a 
integração entre adolescentes e jovens venezuelanos 
e brasileiros em escolas públicas de Roraima e com-
bater a xenofobia.  

“Esperança. Atitude. Integração. Respeito. 
São palavras que simplificam nossas ações. 
Desde 2019, o coletivo vem fazendo uma 
coisa inédita aqui no estado. Pela primeira 
vez, colocamos, num mesmo espaço, adoles-
centes brasileiros, haitianos, venezuelanos, 
cubanos. Foi top!”

Paulo Thadeu Franco das Neves

O Mosaico também vem atuando no fortalecimento 
do Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) de 
Roraima, um espaço que proporciona a atuação po-
lítica e cidadã das juventudes no Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCAR) 
e no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda). 

“Nosso papel, atualmente, é fortalecer o CPA junto 
aos 15 municípios do estado. Para isso, fazemos par-
cerias com outras organizações da sociedade civil”, 
explica Paulo Thadeu, presidente do coletivo e do CE-
DCAR.

A principal dificuldade enfrentada pelo coletivo é a 
falta de um espaço próprio. Paulo Thadeu explica que 
eles sempre atuaram em parceria com outras organi-
zações da sociedade civil, desenvolvendo suas ativi-
dades em escolas, praças ou qualquer espaço cedido. 

Com o isolamento devido à Covid-19, houve um “cer-
to recuo de táticas”. Muitas atividades do G-Move fo-
ram suspensas e outras passaram a ser online, como 
a campanha “Se ligaê – todos contra o coronavírus”, 
em que estudantes brasileiros e venezuelanos das 
escolas públicas, e mobilizadores comunitários que 
vivem nos abrigos, conversam uma vez por semana, 
por videoconferência, sobre diversos temas que afli-
gem as juventudes neste momento de pandemia.

Oficina do Coletivo Mosaico

https://www.facebook.com/ColetivoMosaicoRR/
https://www.facebook.com/ColetivoMosaicoRR/
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E as ações do Mosaico não param. Em parceria com 
o Unicef, o coletivo está se preparando para o lança-
mento, em outubro de 2021, de um livro organizado 
pela professora Catarina Janira Padilha com relatos 
dos jovens que participaram do projeto G-Move. 

“É uma grande vitória apresentar de forma 
impressa os relatos dessa memória, com 
uma ligação entre passado, presente e futu-
ro. Dá um tom de esperança para todos nós.”

Paulo Thadeu Franco das Neves 

A dança como transformação 
pessoal e social
O quarto projeto inspirador que vamos mostrar é o “Fes-
tival Danço, Logo Existo”, idealizado pelo coletivo cultu-
ral MuDança Ribeirão, de Ribeirão Preto, interior de 
São Paulo, com delivery de dança, webinários e oficinas.  

Motivadas pela organização e pelas lutas de outras ca-
tegorias artísticas, professoras de dança criaram o co-
letivo em 2012 “com o intuito de unir os dançarinos da 
cidade para a discussão de demandas coletivas e para 
o repasse dessas necessidades para o Conselho Mu-
nicipal de Cultura”, conta a artista, produtora cultural e 
integrante do MuDança Ana Luiza Yosetake. Além dela, 
mais seis artistas integram o coletivo: Angela Aleixo de 
Andrade, Amanda Pereira, Jéssica Cardoso, Maikon Jef-
ferson, Renata Alonso e Sofia Monteiro. 

O presidente do coletivo destaca como inspiradoras 
e exitosas muitas das ações realizadas, ressaltando 
que as sementes plantadas estão germinando e “hoje 
o Coletivo Mosaico se consolidou como uma organi-
zação que não só luta pelo protagonismo juvenil, mas 
também fortalece a educomunicação, a diversidade, a 
participação de crianças e adolescentes nesse espa-
ço extremo do norte brasileiro”.  

Paulo Thadeu, do Mosaico, com material do projeto Se ligaê

Maikon Jefferson e Amanda Pereira, 
 Michelle Cristina e família (presenteada 
com a dança), Rafaella Frateschi, Ana Luiza 
e Angela Andrade

Um dos objetivos do MuDança, segundo ela, é 
promover ações continuadas para além dos cam-
peonatos de dança e oferecer uma espécie de 
formação artística colaborativa, crítica e reflexi-
va: “A competição ainda é uma perspectiva co-
mum em alguns setores artísticos como a dan-
ça, cenário que historicamente prevaleceu em  
Ribeirão Preto”. 

https://www.instagram.com/mudancaribeirao/
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Ana Luiza Yosetake, coordenadora-geral do Festival
Danço, Logo Existo

A artista destaca que uma das grandes dificuldades 
enfrentadas pelo coletivo é a viabilização financeira 
dos projetos. Assim, o grupo tem recorrido a editais 
de fomento cultural e vendido camisetas do coletivo 
para conseguir se manter. Há, ainda, a resistência e a 
incompreensão dos pares e do poder público devido a 
uma visão mais cooperativa da dança. “Ao se opor ao 
endeusamento da perspectiva competitiva, o MuDan-
ça enfrentou incompreensão por parte de seus pares. 
Em tentativas de pensar políticas públicas voltadas 
para essa área, em um território ainda conservador, 
houve tensões até mesmo com o poder público.”

“Não sei transpor para palavras a quantidade 
de olhos marejados que vi durante esse Deli-
very, que retomou a potência dos encontros 
e dos sentires através do movimento.”

Ana Luiza Yosetake

O festival comportou a série de webinários e ofici-
nas online “Danço, Logo Re(Existo)” e as “entregas” 
de apresentações de dança em 25 casas da cidade. 
Mais de 30 profissionais, inclusive um dançarino 
senegalês, rodaram cerca de mil quilômetros para 
fazer as “entregas”, seguindo todos os protocolos 
sanitários estabelecidos pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Para Ana Luiza, o Delivery Dan-
ce foi importantíssimo para “a promoção de lazer e 
bem-estar em um momento em que as pessoas se 
sentem sozinhas”. 

Tudo começou para salvar 
um coqueiral 

Por fim, vamos mostrar o projeto Salve Maracaípe, 
iniciado há 15 anos para salvar o Coqueiral de Mara-
caípe, uma área com fragmentos de Mata Atlântica 
na praia de Maracaípe, município de Ipojuca, litoral 
sul de Pernambuco. O local havia sido vendido para a 
construção de um resort. 

“Nossa inspiração foi manter a paz que a praia de 
Maracaípe sempre teve, um local com muita riqueza 
ecológica”, conta o engenheiro de pesca e diretor do 
projeto, Daniel Brandt Galvão.

Maracaípe é uma extensão do litoral de Porto de Ga-
linhas reconhecida como palco de importantes cam-
peonatos de surf e longboard. É uma praia deserta em 

Em 2020, com a pandemia, o grupo idealizou o criativo 
e inovador “Festival Danço, Logo Existo”, realizado en-
tre julho e agosto de 2021, em formato delivery e onli-
ne, com apoio da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020). 
Ana Luiza conta que, “antes de se tornar um festival, 
o ‘Danço, Logo Existo’ era uma festa realizada na ci-
dade de Ribeirão Preto pelo MuDança Ribeirão” em 
que “danças da balada aconteciam entre as apresen-
tações de dançarinos profissionais”. 

https://www.instagram.com/salvemaracaipe/?hl=pt-br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628
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certos pontos e sem muita estrutura. Além do esporte, 
as riquezas naturais do lugar atraem muitos visitantes. 
A base da economia na região é o ecoturismo. 

Assim, o projeto promove ações de preservação am-
biental com o envolvimento da comunidade e, segun-
do Daniel, boa parte dos moradores compreendeu que 
“preservar o meio ambiente é preservar os empregos”. 

O engenheiro afirma que os principais desafios para a 
manutenção do Salve Maracaípe são a questão finan-
ceira e a falta de tempo. Já chegaram a não realizar 
projetos por falta de recursos: “Dependemos de apoio 
e, por falta de uma renda fixa no projeto, precisamos 
trabalhar em outro local para pagar nossas contas e 
acabamos não conseguindo nos dedicar às questões 
ambientais com a intensidade que gostaríamos”.

Para Daniel, há motivação de sobra para tocar o Sal-
ve Maracaípe mesmo diante de tantas dificuldades. 
“É propósito de vida.” Além da ação para proteger 
o coqueiral que deu início ao coletivo entre 2005 e 
2006, ele destaca, como principais êxitos, o bloqueio 
de construções ilegais que geram grandes impactos 
ambientais, o embargo da Arena Porto, em 2016, e a 
eficiência do mutirão de limpeza das praias de Ipojuca 
no episódio de derramamento de petróleo no litoral 
nordestino, em 2019. 

“Nos move saber que temos condições 
técnicas e intelectuais de fazer nossa parte 
por um planeta mais saudável e ter certeza 
de que é preciso fazer, de que alguém tem 
que fazer. Há vários de nós espalhados pelo 
mundo tentando fazer algo. Estamos dando 
nossa pequena contribuição.” 

Daniel Brandt Galvão

O engenheiro avalia essa ação para limpar toneladas 
de óleo nas praias da região como “uma das maiores 
mobilizações de voluntários em desastres ambientais já 
ocorridos”. Cerca de duas mil pessoas montaram uma 
base de apoio com várias tendas e passaram dez dias 
trabalhando sem parar para retirar mais de mil tonela-
das de petróleo das praias o mais rápido possível. “Foi 
uma ação marcada pela mobilização popular e pela 
união; ao mesmo tempo, pela dor e pelo sofrimento, 
mas, ao final, ficou a sensação de dever cumprido.” 

“A gente não pode perder a esperança.  
Todo dia a gente retoma a luta, o compro-
misso de lutar.”

Padre Júlio Lancellotti

Se, por um lado, estamos vivendo um cenário mun-
dial tenebroso, que atinge negativamente vários as-
pectos de nossas vidas; por outro, ninguém deseja 
um futuro pior que o presente. E, para isso, é neces-
sário agir. Não adianta querermos um futuro melhor 
e não pararmos imediata e definitivamente a destrui-
ção do planeta, não lutarmos para reverter a terrível 
distribuição de renda e de direitos no mundo, não va-
lorizarmos as artes, a ética e a política, não praticar-
mos uma educação voltada para a cultura da paz, do 
respeito, da fraternidade, da colaboração, da autono-
mia, da valorização dos múltiplos saberes e culturas. 
É o Bicho, #açãolulupuiu, Mosaico, MuDança Ribei-
rão e Salve Maracaípe são apenas cinco das milhares 
de iniciativas coletivas espalhadas pelo Brasil e pelo 
mundo em que podemos nos inspirar para começar a 
agir agora para transformar o futuro. 

Mutirão para limpeza das praias durante derrama-
mento de petróleo em 2019 - Por Marcela Cintra

Daniel Galvão, dire-
tor do projeto Salve 
Maracaípe
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é professor Associado no Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca) da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). Doutor em História (Unesp), com pós-doutorado no Programa 
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a r t i g o

www.youtube.com/andreazevedodafonseca
www.udemy.com/course/pedagogiadaautonomia
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Paulo Freire, em todas as suas obras, incluindo Pe-
dagogia do oprimido e Pedagogia da esperança, nos 
ajuda a enxergar uma armadilha em que muitos pro-
fessores, mesmo aqueles com boas intenções, aca-
bam caindo: o idealismo deslocado da práxis. Freire 
tem muita consciência das limitações da sala de aula. 
Não somos capazes de transformar o mundo apenas 
a partir das ideias discutidas na escola. A transfor-
mação não ocorre no idealismo ingênuo do discurso, 
mas na aliança – frequentemente contraditória e con-
flituosa – entre a teoria e a prática. E, nesse exercício, 
a ingenuidade é superada pela compreensão de que, 
como seres históricos, somos necessariamente con-
dicionados pela realidade.

Entretanto, saber que somos condicionados pela rea-
lidade não significa que somos determinados por ela. 
Professores e professoras, como agentes históricos, 
precisam ter consciência das limitações de seus contex-
tos. No entanto, essas limitações não impedem a atua-
ção em favor de uma sociedade melhor. Na verdade, a 
própria consciência das limitações deve ser o primeiro 
passo para as transformações. Por isso, Freire sempre 

menciona a importância da utopia como o “motor” da 
história, inspirando a nossa intervenção no mundo com 
o objetivo de superar os desafios, em vez de simples-
mente nos rendermos à realidade.

Freire tem muitas obras inspiradoras. Uma delas diz 
respeito à importância do ato de ler, um exercício que 
não tem nada de mecânico, pois se relaciona intima-
mente com nossa própria atuação enquanto agentes 
históricos. Para o educador pernambucano, nós só 
lemos verdadeiramente um texto quando o transfor-
mamos. Não podemos ser meros receptáculos das 
ideias que circulam ao nosso redor. Os saberes cons-
tituídos são pontos de partida para o conhecimento. 
Tudo aquilo que aprendemos será superado no futu-
ro. Isso não significa que o conhecimento atual é er-
rado; mas é histórico e, por isso, está em permanente 
transformação.

Enquanto seres humanos históricos, também parti-
cipamos do processo de transformação do conheci-
mento. E, se para compreender um texto, é preciso 
transformá-lo, com a realidade, se dá o mesmo pro-

O educador, filósofo, pedagogo e escritor Paulo Freire  
Por Bel Pedrosa (Site Politize!)
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cesso. Em um processo dialético, nós temos que ler 
e transformar a sociedade. Ler é transformar. Se a 
cultura em que estamos inseridos é um texto escrito 
na história, somente fazemos uma boa leitura da rea-
lidade quando a transformamos, assumindo o papel 
de agentes históricos. Isso é humanizar, para Freire. É 
por isso que ele insiste naquela noção ativa de espe-
rança. Freire costuma usar o termo “esperançar”, pre-
cisamente para reforçar a ideia de que a esperança 
não pode ser uma mera expectativa. Ao contrário, ela 
precisa ser uma reflexão e uma ação para cumprir o 
seu papel de transformação e de humanização. 

Projeto pedagógico e  
participação das famílias
Quando falamos em projeto político-pedagógico, 
temos de falar sobre o estímulo à participação das 
famílias na escola. Essa é uma condição inescapá-

vel para que esse tipo de projeto funcione. Não há 
possibilidade de um planejamento funcionar se sua 
construção não contou com a participação de toda 
a comunidade escolar: gestores, professores, funcio-
nários, estudantes, famílias e entorno social da es-
cola. Quando isso não ocorre, o projeto não se torna 
legítimo, não se sintoniza com a realidade da comu-
nidade escolar. 

Trabalhar com projetos pedagógicos é muito desa-
fiador. Além da nossa tradição autoritária, sempre 
nos deparamos com burocracias e prazos limitados 
diante de uma carga horária exaustiva, de modo que 
a necessidade de atender rapidamente a um chama-
do administrativo acaba prejudicando – ou mesmo 
inviabilizando – todo o processo necessário para a 
criação de um bom projeto político-pedagógico. Por 
isso, frequentemente, em vez de estimular um amplo 
movimento de construção, gestores são impelidos a 
escrever um documento a partir de uma comissão 
restrita. Quando a participação da comunidade esco-
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lar não é real, o projeto simplesmente não é incorpo-
rado, apesar de atender às burocracias.

Naturalmente, há alguns pressupostos fundamentais 
que condicionam a discussão de um projeto políti-
co-pedagógico para uma escola. Entre eles, está a 
criação de vínculos de solidariedade e de confiança 
na comunidade escolar. Quando o ambiente da es-
cola está corrompido por desconfianças, deslealda-
des e disputas pessoais, o processo de participação 
pode se degradar em conflitos inócuos que acabam 
desviando as energias. Nesse sentido, observamos a 
importância das relações, da afetividade, do respei-
to mútuo e da civilidade inspirada pelas lideranças  
da escola.

Em relação à participação das famílias na escola, 
temos que considerar, também, as realidades his-
tóricas, sociais e culturais da comunidade escolar. 
Isso diz respeito ao capital simbólico e social, te-
mas que o sociólogo Pierre Bourdieu discute muito 
bem. Famílias de trabalhadores costumam ter uma 
vida atribulada. Muitos pais e mães não tiveram 
oportunidades de estudo, tampouco têm tempo li-
vre para contribuir na formação dos estudantes. Por 
isso, a escola, com todas as suas limitações, muitas 
vezes, se torna o único ambiente em que estudan-
tes se socializam em termos educacionais. É claro 
que a socialização ocorre em todos os ambientes 
sociais, mas frequentemente a escola é o único lu-
gar onde estudantes têm a oportunidade de desen-
volvimento na instrução formal, não porque os pais 
são omissos, mas porque estão exaustos.

Desse modo, não é possível fazer com que estudan-
tes se desenvolvam plenamente sem pensarmos em 
um panorama amplo. Por isso, Paulo Freire sempre faz 
a reflexão política do papel da educação. Pensar em 
uma escola humanizadora é, necessariamente, pen-
sar em uma sociedade humanizadora, em que as pes-
soas participam, têm oportunidades para se desen-
volver, têm condições e tempo livre de lazer, educação 
e cultura. É um problema que transcende a questão 
meramente curricular.

Uma das formas de estimular essa necessária apro-
ximação dos pais com a escola para criar ou reesta-
belecer vínculos são as atividades extracurriculares. É 
quando abrimos a escola para as famílias. É quando 
ocorre uma festa junina, uma olimpíada, uma apresen-
tação artística. Tudo isso é ação político-pedagógica, 
porque a escola fomenta vínculos afetivos com as fa-

mílias e promove uma relação afetiva que envolve a 
comunidade, gerando vínculos de confiança com pro-
fessores e gestores.

A mesma coisa acontece quando a escola se relacio-
na de forma criativa com os estudantes em atividades 
extracurriculares. Por exemplo, há escolas incentivan-
do alunos a fazer programas de rádio no horário do 
recreio. Essas atividades geram uma atmosfera amis-
tosa muito favorável ao conhecimento, justamente 
porque estimulam o bem-estar dos professores e 
uma relação positiva da escola com os pais, com os 
alunos e com a comunidade. 

Outro ponto indispensável para esta reflexão é a 
questão salarial. É indigno o que se faz com profes-
sores, exigindo uma carga horária absurda com um 
salário que não oferece condições de desenvolvimen-
to pessoal. E é claro que, além do salário, professores 
precisam se sentir bem na escola.

O que fazer?
Por vários motivos, muitos tendem a menosprezar a 
educação brasileira, sobretudo o ensino médio nas 
escolas estaduais, afirmando que são um fracasso. 
Isso é ideológico, porque temos – além dos casos 
individuais e de professores e diretores muito talen-
tosos – uma iniciativa institucional que situa o Brasil 
entre os países mais bem colocados em rankings in-
ternacionais do ensino médio: os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFEs). 

De acordo com testes internacionais padronizados, 
os IFEs estão situados em um nível de qualidade tal 
qual o da Coreia do Sul e de outros países desenvolvi-
dos. Ou seja, o Brasil já tem um modelo de excelência 
que indica alguns caminhos: investimentos públicos, 
corpo docente concursado, professores com mestra-
do e doutorado fazendo pesquisa e estudantes que 
participam de iniciação científica e de várias outras 
atividades. Tudo isso gera um processo de valori-
zação e de autoestima que incentiva ainda mais o 
aprendizado.

É importante insistir que a afetividade é pedagógica. 
Não aprendemos em um lugar que nos trata de forma 
hostil. Não teremos uma relação proveitosa com o co-
nhecimento se aquele ambiente está dizendo que não 
gosta de nós. E o ambiente diz isso por meio de vários 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
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sinais: uma escola com paredes descascadas, piso 
sujo e carteiras quebradas está emitindo um discur-
so permanente de desprezo aos alunos. E o contrário 
também acontece: uma escola bem cuidada anuncia 
o respeito e o acolhimento à comunidade.

A doutrinação oculta e  
silenciosa das escolas
Outro ponto a ser tratado é a tão propalada “doutrina-
ção”, entre aspas, na escola. Mas o que é doutrinação? 
Nos últimos anos, alguns grupos políticos à direita 
têm insistido que “doutrinação” é mencionar qualquer 
tema de esquerda em sala de aula. Professores das 
disciplinas de humanidades têm sido constantemen-
te ameaçados e coagidos, pois qualquer referência 
a movimentos sociais em suas aulas pode provocar 
uma onda de hostilidade. 

No entanto, sabemos que a escola deve ser consti-
tuída por uma comunidade plural. A diversidade é um 
dos valores mais importantes da formação geral, pois 
estudantes precisam conhecer as mais diversas pers-
pectivas para conquistar a liberdade de fazer as suas 
escolhas. Nas universidades, também há muita diver-
sidade ideológica. E isso não é um problema, e sim 
uma virtude.

A ameaça autoritária que busca impedir a expres-
são das vozes políticas de esquerda demonstra, em 
primeiro lugar, uma visão estigmatizada da política. 
Como se a política – que é precisamente a arte de 
conversar, de trocar ideias com as diferenças, de 
convencer por meio da argumentação, de buscar so-
luções diversificadas, de estabelecer metas e trans-
formar as condições sociais – fosse algo ruim. Esses 
movimentos alegam que é preciso eliminar a políti-
ca da sala de aula, como se fosse possível eliminar a 
política de qualquer relação humana. Sabemos que 
isso é impossível, pois a política é precisamente a ca-
racterística que nos constitui enquanto seres sociais. 
Sem o ato da escolha, nós nos desumanizamos. Pau-
lo Freire deixa isso claro.

Também notamos o autoritarismo implícito na própria 
indefinição deliberada dos conceitos. O que é “doutri-
nação”? O que é “ideologia”? Em geral, quem acusa 
os professores sequer sabe conceituar esses termos. 
E, por isso, sente-se à vontade para empregá-los de 
forma arbitrária, como um estigma. No entanto, quem 
estuda as concepções históricas e sociológicas sabe 
que o poder da ideologia é de ocultação da realidade. 
Ou seja, a ideologia produz efeitos quando se dissi-
mula nos conteúdos, e não quando se manifesta. 

Portanto, conseguimos desvendar a ideologia na es-
cola não quando ela está explícita e manifesta, mas 
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nas entrelinhas. Isso ocorre, por exemplo, quando, nos 
livros didáticos, somos ensinados que alguns perso-
nagens são grandes figuras históricas e o povo seria 
constituído por uma massa de espectadores anôni-
mos. Há uma pedagogia autoritária oculta nesse sub-
texto. Quando descobrimos que movimentos sociais 
também se constituem de sujeitos históricos, obser-
vamos que todos somos sujeitos históricos. Isso faz 
uma diferença enorme na formação da cidadania.

Freire mostrou que não é possível ensinar se os alunos 
estão passando fome. Então, a comunidade escolar 
deve atuar politicamente para garantir a merenda? Ou 
deve se manter “neutra” – ou seja, atuar para manter 
as coisas como estão? A neutralidade também é uma 
escolha política. Os professores colocam estudantes 
indisciplinados de castigo na biblioteca? Como espe-
rar que eles passem a gostar de livros se aprendem a 
associá-los a sentimentos negativos, se esse espaço 
se torna um cárcere? Essas simbologias se sustentam 
em ideologias ocultas na escola. E foi Paulo Freire o 
teórico que melhor denunciou essa ideologia. 

Ele também nos ensina que a ideologia está presen-
te na degradação da escola, que, nas entrelinhas, diz 
aos alunos: “Nós não nos importamos com vocês”. A 
ideologia está presente quando os professores estão 
exaustos porque precisam trabalhar em várias escolas 
para se manter e não têm tempo de preparar as aulas. 

A ideologia está presente quando perguntamos aos 
alunos: “O que é que você quer ser quando crescer?”. 
Alunos de escolas públicas, em geral, respondem: 
“Meu sonho é comprar uma moto; meu sonho é ar-
rumar um emprego”.  E quando a mesma pergunta é 
feita aos alunos de escolas de elite, geralmente, escu-
tamos: “Eu quero ser um líder”. 

Percebemos, então, como a classe trabalhadora é in-
duzida ideologicamente, na escola pública, a cumprir 
um papel subalterno na divisão do trabalho, ignoran-
do, na maioria das vezes, os ensinamentos freireanos; 
enquanto as escolas de elite, frequentemente, aca-
bam se apropriando muito mais de alguns elementos 
da pedagogia da autonomia de Paulo Freire. É uma 
ideologia muito sutil. Ela é não dita. Por tudo isso, dis-
cutir esse assunto na escola é essencial. É antipeda-
gógico proibir o debate político nas escolas. 

Professora, sim; tia, não
Outro discurso ideológico muito sutil ocorre quando 
as famílias dizem: “Professores são heróis, professo-
res se sacrificam! Que lindo! Aplausos aos professores 
que se sacrificam”. Paulo Freire tem um livro sobre isso:  
Professora, sim; tia, não. Esses elogios são traiçoeiros, 
porque pressupõem que os professores devem se sa-
crificar, devem sofrer para cumprir a sua “missão”. Quan-
to mais martirizados, quanto piores as suas condições 
de trabalho, melhor. E o inverso faz parte dessa mesma 
dinâmica. Parece que muitos foram induzidos a odiar 
professores felizes. Professores que ganham salários 
dignos são estigmatizados. Aqueles que demonstram 
estar felizes e realizados, que não se declaram exaustos, 
passam a ser malvistos. 

Nós, professores, também incorporamos essa ideolo-
gia. Sentimos essa necessidade de dizer que estamos 
infelizes, tristes, exaustos, porque, se não for assim, 
parece que algo está errado. Freire nos ensina que de-
vemos nos assumir como trabalhadores, com direitos 
e deveres, e não como heróis condenados ao sacrifí-
cio. Professores felizes ensinam melhor.

A escola precisa ser um ambiente em que os profes-
sores se sintam bem ao ponto de aprender constan-
temente, no decorrer de sua própria atuação profis-
sional. Não é só estudante que aprende na escola. 
Mas, na perspectiva autoritária, até isso é condenado. 
Como se professores fossem meros operadores de 
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máquinas com a função exclusiva de apertar os mes-
mos botões diariamente. Contudo, não pode ser as-
sim. Quando professores, por exemplo, não entendem 
de tecnologia e querem aprender, é perfeitamente 
possível que aprendam “com” os estudantes. Ou seja, 
que aprendam juntos, transformando uma dinâmica 
pedagógica em uma atividade de pesquisa. Isso é o 
princípio da iniciação científica.

Quando entramos em sala de aula dispostos a encarar 
novos saberes e, junto aos alunos, descobrir perspec-
tivas, é muito recompensador. Quando pedimos para 
os alunos realizarem trabalhos para exercitar suas ha-
bilidades, em geral, isso é muito burocratizado na prá-
tica tradicional. E os alunos costumam fazer trabalhos 
que apenas repetem aquilo que o professor já sabe. 
Mas, quando professores e estudantes realizam jun-
tos pesquisas para avançar nos conhecimentos, todos 
aprendem. Portanto, ao defender a liberdade pedagó-
gica dos professores, defende-se um trabalho em que 
todos aprendam de verdade. 

Freire estabeleceu uma crítica importante àquilo 
que ele chama educação bancária – aquela ins-
trução em que apenas o professor expõe o con-
teúdo, de modo que, aos alunos, cabe escutar e 
decorar. Hoje, sabemos suficientemente bem que 
essa educação bancária é, muitas vezes, não só 
inútil, mas também contraproducente. Quando 
os alunos percebem o desânimo dos professo-
res que ministram o conteúdo de forma automa-
tizada, eles também se sentem desanimados. Se 
os professores não gostam de aprender, como 
é que vão incentivar o gosto pelo aprendizado? 
Professores ensinam com o exemplo. E não com  
o discurso.

Os alunos leem esses sinais nos professores. Mas 
isso, evidentemente, é um problema com vários ân-
gulos. Professores maltratados dificilmente conse-
guem ser felizes no seu ambiente de trabalho. Por 
isso, é importante essa busca por um ambiente re-
compensador, com qualidade de vida.
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A educação e a Covid-19: o 
que podemos aprender?
Além de todas as questões que a educação já nos de-
mandava, surgiu a pandemia. Ainda não há diagnósticos 
globais precisos capazes de medir todos os impactos 
desses tempos de ensino remoto na vida estudantil. 
Tampouco há prognósticos confiáveis. Levaremos al-
guns anos para entender as consequências deste mo-
mento. Mas é consenso que a pandemia, sobretudo no 
Brasil, tem sido uma tragédia para a educação. 

Apesar de toda a discussão sobre ensino a distância 
que tem sido travada há vários anos, nós, professores, 
fomos pegos de surpresa. As alternativas tecnológi-
cas para a educação eram uma promessa anunciada. 
Havia vários movimentos nesse sentido, como os Cur-
sos On-line Abertos e Massivos (MOOCS), por exem-
plo. Mas não houve planejamento para ingressarmos 
no ensino remoto na pandemia. Ainda estamos apren-
dendo e muitos problemas, até agora, não têm solu-
ção, por vários motivos. Os professores trabalham de 
forma precária, em casa, sem formação em técnicas 
de comunicação, sem equipes para apoiar na edição 
de vídeos e na preparação de atividades pedagógicas. 
Todos exaustos, ansiosos, angustiados. E isso, eviden-
temente, atingiu os alunos. 

Para os estudantes, também não tem sido fácil. Aulas 
longas em vídeo, insuportavelmente monótonas, com 
imagem e áudio de baixa qualidade e internet instável. 
Acostumados com as distrações da multitarefa pro-
porcionadas pelas redes sociais, estudantes abrem 
várias janelas no navegador, fazem outras coisas ou 
ficam conversando entre si no WhatsApp enquanto os 
professores falam, de modo que as aulas frequente-
mente se tornam inúteis.

Mas não é culpa deles. Sobretudo na pandemia, 
reclusos em casa, ficamos reféns do modelo de ne-
gócios que dominou a internet. E é preciso lembrar 
que as redes sociais, por sua própria natureza, nos 
induzem constantemente à distração. Somos vul-
neráveis a esses estímulos porque há muita ciência 
aplicada nos dispositivos tecnológicos para fazer 
com que as pessoas se distraiam e continuem con-
sumindo os conteúdos disponíveis nas platafor-
mas. Nos tornamos reféns de empresas que fazem 
fortuna capturando a nossa atenção, nos distraindo 
e nos viciando em ruídos. Isso traz muitos proble-
mas. E um dos principais é que estamos deixando 
de exercitar a nossa capacidade de concentração, 
crucial para o aprendizado. 

É preciso ficar muito claro que internet é uma coisa; 
rede social é outra coisa. Enquanto a internet ofere-
ce várias possibilidades educativas, redes sociais são 
empresas que lucram com nossos dados pessoais, 
com nosso trabalho “voluntário” e com nossa aten-
ção. Essas empresas capturam nossas informações 
e analisam nossos desejos para nos oferecer de volta 
aquilo que já estamos predispostos a gostar. Logo, 
nos tornamos dependentes e muito distraídos. Essa 
distração permanente nos prejudica de forma que 
ainda não somos capazes de avaliar.

Além disso, a pandemia é um momento particular-
mente delicado. Outras consequências do isola-
mento se revelam na dificuldade de ressocialização 
de crianças e adolescentes. Isso também vale para 
os professores. Muitos têm crises de ansiedade, 
deixam de conversar com a turma e sentem dificul-
dade ao retomar as atividades presenciais. Será um 
longo processo de retorno. Há, portanto, uma série 
de questões extracurriculares envolvidas nesse re-
torno às escolas. 
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A tecnologia e o futuro da 
educação: o que diria Paulo 
Freire?
Paulo Freire sempre foi um entusiasta da aprendiza-
gem, por isso, em alguns livros, ele deixa claro que as 
mídias [novas tecnologias] devem ser incorporadas à 
educação para favorecer os estudantes. Ele ensinava 
que professores devem estar situados em seu tempo. 
Porém, uma coisa é a reflexão e a ação crítica em re-
lação às tecnologias; outra coisa é o consumo passivo 
que apenas reproduz vícios. 

Qual seria, então, a forma criativa e crítica de empre-
gar as tecnologias digitais na educação? Isso não se 
faz induzindo o jovem a usar plataformas, reproduzin-
do o papel de usuário, mas criando tecnologias novas, 
assumindo o seu protagonismo criativo. Lembro-me 
de uma discussão do começo do século 21, quando 
se dizia que quem não aprendesse linguagem de pro-
gramação seria considerado um analfabeto no futu-
ro, ou um “analfabyte”. A tecnologia é uma linguagem 
presente em todas as dimensões da nossa vida. Preci-
samos entender essa linguagem, tal como é necessá-
rio aprender matemática e língua portuguesa.

Porém, temos sido induzidos à inaptidão e à 
dependência das interfaces das tecnologias digitais, 
porque certas empresas decidiram que a experiência 
deve ser fácil, imediata, intuitiva. Elas fazem todo o tra-
balho criativo e, aos usuários, resta apenas passar o 
dedo na tela e se maravilhar com aquela tecnologia 
misteriosa. A ilusão de que as tecnologias não exigem 
qualquer esforço de nossa parte nos desvia do neces-
sário domínio da complexidade que torna a “mágica” 
possível. Portanto, reforçar o papel ativo deve ser uma 
meta da educação para as tecnologias digitais. As es-
colas não deveriam se render ao Facebook, mas esti-
mular a criação de novas linguagens tecnológicas. As 
salas de aula deveriam se tornar ambientes de criação 
de soluções e, se o professor não sabe fazer isso, que 
tal aprender com os alunos? Professores que abrem 
mão da sua capacidade de aprender não têm condi-
ções de ensinar.

Certa vez, testemunhei, em um Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (Ifet), um campeonato 
de robôs construídos pelos próprios alunos. O objeti-
vo era simples: fazer o robô subir e descer escadas, 
evitar obstáculos e se equilibrar. Mas fiquei admirado 
com o potencial da experiência! Os estudantes reali-

zaram esse trabalho como se estivessem escrevendo 
um texto ou, para empregar um termo freireano, como 
se escrevessem um texto no mundo. A escola tradi-
cional costuma subestimar a inteligência dos alunos. 
Porém, essas experiências mostram que, quando eles 
são desafiados com trabalhos significativos, costu-
mam florescer. Naquele caso, eles utilizaram toda a 
sua engenhosidade para criar e transformar. Isso é 
puro Paulo Freire.

Entretanto, o que vemos são escolas reproduzindo o 
discurso publicitário das empresas de tecnologia na 
ilusão de que transformar alunos em consumidores 
é criativo e libertador. Ora, na realidade, estudantes 
nem precisam da escola para isso. Novas plataformas 
como Kwai e TikTok se sustentam em um modelo de 
negócio bastante agressivo. Eles pagam uma peque-
na fração dos lucros de publicidade para os usuários 
assistirem aos vídeos. Mas isso é um truque. Na ver-
dade, essa empresa está lucrando, precisamente, a 
partir dessa remuneração irrisória e desproporcional 
ao trabalho e à atenção dos usuários, alvos da publi-
cidade. Enquanto isso, em uma economia em crise, 
jovens deixam de fazer atividades realmente formati-
vas e criativas para se submeter ao papel de mão de 
obra precária de plataformas, entregando seu tempo 
– e, de certo modo, a sua vida – por uma ninharia, na 
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 Este artigo foi escrito a partir de entrevista realizada pela equipe 
de jornalistas da Fundação Verde. Por esse motivo, traz, ainda, 
muitas características da oralidade. 

ilusão de que isso é autonomia. Trata-se de um es-
tágio avançado da exploração e da precarização do 
trabalho, desregulamentado e fragmentado, propor-
cionado pelas tecnologias digitais. Nas palavras de 
Byung Chul Han, trata-se de uma autoexploração que 
se imagina liberdade.

Esse tipo de uso pode ser considerado uma espécie 
de sequestro do nosso tempo, o que temos de mais 
valioso, pois é um recurso finito. E essa dinâmica 
provoca várias outras consequências: ansiedade, di-
ficuldade de concentração e exaustão. É óbvio que há 
aspectos da linguagem dos vídeos que são interes-
santes. A crítica não é necessariamente em relação às 
tecnologias em si, mas ao modelo de negócio. Essa é 
a questão. Portanto, a reflexão crítica sobre as plata-
formas é um ponto essencial para pensar o emprego 
das tecnologias digitais na educação.

A educação da Educação
Em Medo e Ousadia, um livro que registra o diálogo en-
tre Paulo Freire e Ira Shor, há um debate interessante 
a partir das provocações do educador Ivan Illich, um 
pensador radical que propõe a “desescolarização” da 
sociedade. Para ele, a escola inventa necessidades ar-

tificiais para poder se justificar enquanto instituição. 
Além disso, ele defende que todo o ambiente social 
deve ser interpretado como um ambiente educativo. 

Paulo Freire concorda em alguns pontos com ele. 
Por exemplo, Freire reconhece que a escola não é, 
evidentemente, o único lugar de aprendizado. Ora, 
aprendemos em todas as dimensões da vida. Tanto é 
assim que ele ensina a valorizar os saberes próprios 
dos estudantes. Ninguém chega à escola como uma 
caixa vazia. Ao contrário, as experiências que os es-
tudantes trazem de suas vidas oferecem oportunida-
des preciosas para a educação. E Freire deixa claro: 
quando diz que é preciso valorizar e aprender com 
os estudantes, não significa que devemos apenas re-
produzir o que eles já sabem. Os conhecimentos são 
sempre pontos de partida para a sua própria supera-
ção. Ou seja, os saberes não devem ser negados, mas 
superados.

Portanto, Freire defende essa noção dialética da edu-
cação como um processo permanente de superação, 
reconhecendo a dimensão educativa de diversas ins-
tâncias sociais e valorizando as experiências dos tra-
balhadores no seu dia a dia. Estudantes universitários 
que trabalham, por exemplo, trazem muitas experiên-
cias e também ensinam os professores, modificando 
a própria dinâmica da sala de aula. 

Mas a consciência de que a educação também 
ocorre em ambientes não escolares não implica, 
necessariamente, o abandono da escola, tal como 
propõe Ivan Illich. Afinal, como uma instituição que 
mantém uma relação dialética com a sociedade, a es-
cola também pode se transformar.

Gosto muito dessa perspectiva dialética de Paulo 
Freire: saberes são ponto de partida para a sua pró-
pria superação. Assim como a história se transforma, 
assim como o ser humano se transforma, a escola 
também pode se transformar. E, na verdade, enten-
do que hoje a escola é um espaço mais necessário 
do que nunca, porque os ambientes digitais, ao mes-
mo tempo em que oferecem oportunidades, impõem 
muitas armadilhas. Há um excesso de distração e 
ruído no meio digital. E precisamos de ambientes em 
que outros valores, tais como a concentração e o si-
lêncio, sejam valorizados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Byung-Chul_Han
https://en.wikipedia.org/wiki/Ira_Shor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich
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O design de um mundo 
melhor com a natureza

a r t i g o

Série Amazônia: o vento veio e falou comigo - Por Daniel Mira 
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O design de um mundo 
melhor com a natureza

é consultora e conselheira de inovação e Biomimética no NOUS 
Ecossistema. É mestre em Biomimética pela Arizona State 
University e profissional certificada pelo Biomimicry 3.8, além 
de ter formação em Bioempathy e Bioleadership pelo The Bio-
-Leadership Project. Já atuou apoiando empresas como Natura, 
Social Value Institute, Amazônia 4.0 e organizações do terceiro 
setor em seus processos de inovação e design.

é artista visual formado pela Universidade de Brasília, mestre em 
Design e doutorando em Artes pela mesma universidade. Está à 
frente do NOUS Ecossistema, onde partilha sua criatividade nas 
áreas de artes visuais, fotografia, curadoria de arte e design visual 
há 20 anos. Em sua carreira artística, exibiu suas obras no Brasil, 
em Nova York, Barcelona e Berlim. Foi vencedor do prêmio Clap 
editorial Barcelona, em 2013, com o catálogo “Revendo Reverón”, 
criado para o Museu da República de Brasília.

é olindense, mãe e jornalista. Acredita no pequeno, é filha de 
Oxum e seu lugar preferido é o mar. Olhando para ele, cresceu; 
fazendo o passo e esperançando dias melhores.

Carol 
Freitas

Daniel 
Mira

Bruna 
Serra

Por Pedrinho Fonseca

Por Pedrinho Fonseca

https://biomimicry.net/
https://www.bio-leadership.org/
https://www.bio-leadership.org/
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O que o contexto nos apresenta é que esses verbos 
precisam vir qualificados, uma vez que mudanças po-
dem acontecer, sim, para pior. Mas o que é mudar a 
mudança?

É perceber que, por melhor que seja nossa intenção 
ao tentar inovar, precisamos rever rotas, inverter 
prioridades e, não é exagero afirmar, retroceder se 
quisermos que essa mudança faça sentido. 

Bruce Mau, designer e teórico das mudanças 
massivas, mostra como o design é uma ferramenta 
poderosa para propor, avaliar e estruturar mudanças. 
Aqui falamos de um design além da forma ou da es-
tética das coisas. O design é uma forma de entender 
problemas, desenvolver empatia, propor soluções e 
testar os melhores caminhos antes de escolher. De 
uma forma ou de outra, nós, humanos, somos bons 
em passear por essa estrutura. E que bom! 

Pensar que é possível estruturar maneiras de mudar o 
mundo (para melhor, claro) traz mais do que um aca-
lento. Traz uma perspectiva de que a mudança pode e 
deve ser intencional, inspiradora e coletiva. Ela deve 
servir, também, para nos encher de esperança.

Conversar sobre como podemos mudar o mundo 
mexe com os nossos sentimentos. Quem não gosta de 
sonhar com o mundo ideal, quase perfeito? Mas você 
já se perguntou por que o mundo melhor está sem-
pre no futuro? Ou, ainda, por que ele está relacionado 
com a intervenção de alguém que sabe mais para que 
a mudança se inicie? 

Mudanças massivas não esperam as coisas aconte-
cerem. Elas convidam os entes para que, juntes, pos-
sam perceber novas e melhores formas de agir. Um 
dos entes que participam desse processo é a na-
tureza. Não essa natureza que é conhecida como um 

refúgio longe da cidade, idealizada. Mas a natureza 
do planeta que habita em todos nós. 

A “grande virada” é um conceito proposto por Joanna 
Macy para explicar como combinar forças para al-
cançar o mundo que sonhamos. Algumas lições que 
nos mostram como migrar de um mundo hiperin-
dustrializado, focado na maximização inconsequente 
de resultados, para um mundo de prosperidade, em 
que o crescimento e o desenvolvimento estejam em 
sintonia com o que nutre e regenera as pessoas e o 
planeta. 

Parece utopia? Mas a grande questão é que organi-
zações e pessoas que não têm no radar necessida-
des humanas e respeito aos limites do planeta estão 
com os dias contados.  São exemplos os índices do 
ESG (sigla para Environmental, Social and Corporate 
Governance ou meio ambiente, sociedade e gover-
no), que dedicam investimentos exclusivos para as 
empresas que respondem com produtos mais éticos 
e sustentáveis; marcas que perderam valor após usar 
momentos críticos, como o da pandemia, para lucrar 
de forma desmedida; e boicotes a empresas por sua 
forma de contratar funcionários ou usar um simples 
canudo plástico. 

A mudança precisa ser para melhor e, quando pensamos 
nessa grande virada, temos três dimensões de ação. 

Como podemos mudar a mudan-
ça? Mudar, inovar, passa a ser uma 
condição essencial para empre-
sas, organizações e projetos, não 
só pela complexidade do mundo 
em que vivemos, mas também 
porque nossas soluções precisam 
ser renovadas. 

Pelas janelas da natureza (Chapada dos Veadeiros) 
As fotos deste artigo foram cedidas por Ana Vilela

https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Mau
https://www.joannamacy.net/
https://www.joannamacy.net/
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Ativismo, criatividade e 
consciência
A dimensão do ativismo que busca pelo “pare”. Pare 
o desmatamento, a emissão de gases, o desrespeito 
social, as relações abusivas. O ativismo, a primeira di-
mensão ativa da grande virada, mostra a importância 
de parar o que não funciona, abrindo caminho para a 
próxima dimensão surgir. 

A segunda dimensão, criatividade, combina a efer-
vescência de novas ideias que surgem para se sobre-
por àquelas que não funcionam. O pedido, aqui, é a 
coragem de tentar e aceitar que a “imperfeição” vai 
acompanhar qualquer solução. O coletivo é convoca-
do para compartilhar experiências para que as tenta-
tivas fiquem cada vez mais próximas do melhor que 
podemos fazer para o mundo. 

Inovar é uma questão de sobrevivência nessa dimen-
são e a experiência com novas abordagens vai dando 
caminho para a terceira dimensão. A última esfera, da 
consciência, já combina a ação somente quando faz 
sentido, ou seja, fazer com consciência. Apenas. 

Assim como na natureza, aqui não queremos a linea-
ridade de causa e consequência. Essas dimensões 
acontecem simultaneamente, e participar de uma de-

las contribui com as outras duas também. Uma dança 
de sistemas que transforma o lugar de uma utopia em 
um futuro planejado e desejado por todes. 

Nesse contexto, vem mais uma vez da natureza um 
sopro de vida e esperança em dias melhores: a Bio-
mimética, que é a imitação consciente da natureza. 
Uma forma de inovar tendo a vida no centro das deci-
sões, segundo Janine Benyus. 

Mais do que imitar o desenho das formas vivas, que-
remos entender por que a natureza tem estratégias 
que respondem aos desafios do mundo de maneira 
eficiente, elegante e integrada. Aprender com a na-
tureza coloca nosso olhar além da perspectiva do 
que eu posso ter como recurso, posse. É o respeito 
à Vida, afinal compartilhamos dessa característica 
com todos os seres. Essa lente vai de encontro ao 
modo de utilização da natureza que desenvolvemos 
ao longo dos séculos, seja para extrair matéria-prima 
necessária para construir nossas casas e produtos, 
seja para nosso próprio bem-estar pessoal, como se 
a natureza fosse um grande supermercado de produ-
tos e serviços exclusivamente para consumo huma-
no, inteiramente à nossa disposição.

A Biomimética vem nos lembrar da Vida e da nossa 
relação primordial com ela. Essa conexão abre a pos-
sibilidade para mais do que melhorar o que fazemos: 
propor ideias novas e melhores. Ou, como costuma-
mos dizer, soluções regenerativas. 

Empresas ao redor do mundo já aplicaram Biomimé-
tica em produtos, serviços, planejamento de negó-
cios – como acontece com a Natura no quesito em-
balagem, inspirada no sumo de cítricos que, ao serem 
espremidos, expulsam todo o caldo. A embalagem de 
baixíssimo impacto foi criada pelo escritório Tátil e 
por uma série de pesquisadores que se inspiraram na 
natureza para propor esse case 100% nacional. É ou 
não é para nos encher de esperanças?

Outras organizações, como é o caso da Patagônia, 
empresa de roupas esportivas, são estruturadas 
como ecossistemas e treinam seus líderes a cuida-
rem da empresa a partir de perspectivas naturais. O 
Biomimicry Institute, na Universidade do Arizona, é 
um dos grandes centros do mundo que combinam 
inovação e natureza. Lá é possível encontrar a me-
todologia gratuitamente, acessar cursos ou, ainda, o 
repositório asknature.org, que coleta estratégias da 
natureza para inspirar projetos e iniciativas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Janine_Benyus
https://biomimicry.org/
https://asknature.org/
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Mas, para quem quiser ir além da ciência, no Brasil, 
podemos ter contato com grandes atuantes da na-
tureza, nossos povos originários. Ailton Krenak nos 
convida a pensar a vida além da utilidade que tanto 
gostamos no nosso mundo mecanizado. Os povos ori-
ginários desafiam nossa percepção sobre a natureza 
e nos lembram que tocar uma floresta é tocar um de 
nós. A ciência nos ajuda a codificar o mundo e a arte 
nos lembra de que também precisamos sentir esse 
mundo. Talvez por isso tenhamos Jaider Esbell como 
curador para uma exposição de arte indígena na Bie-
nal de São Paulo, uma gentil ação desses povos para 
resgatar nossa relação com a Mãe Terra. 

A natureza como medida, 
modelo e mentora 
Já percebeu como a nossa relação muda antes e 
depois de sermos apresentados a alguém ou a algo 
novo? Depois de dar um sorriso, olhar no olho e cum-
primentar com o famoso “Olá, muito prazer”, muda-
mos de comportamento e iniciamos um vínculo. 

O primeiro passo para começar a compreender a Bio-
mimética é ressignificar – ou até mesmo significar – a 
nossa relação com a natureza, conhecendo suas ca-

Série Lições da Natureza - Mulher rendeira

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ailton_Krenak
http://www.jaideresbell.com.br/site/sobre-o-artista/
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racterísticas a partir da perspectiva dela. E podemos 
desenvolver essa relação tendo a natureza como mo-
delo, medida e mentora das nossas ações. 

A natureza como medida dos nossos objetivos e am-
bições indica claramente até onde podemos ir com 
nossas soluções. Ela nos mostra que nosso planeta 
tem limites que, quando respeitados, estimulam nos-
sa criatividade com soluções melhores e nos ajuda a 
criar de maneira integrada e circular. 

Já a natureza como modelo nos mostra a possibilida-
de de gerar coisas que funcionam como um sistema 
vivo, a partir da experiência bem-sucedida de outros 
seres. Podemos até nos intitular como os únicos ra-
cionais do planeta, mas não somos os únicos capazes 
de resolver problemas, de interagir, de construir, de 
nos movimentar e de nos relacionar. A prosperidade 
da Vida é o ingrediente principal para trazer à baila 
uma multiplicidade de formas e espécies. Basta ativar 
a curiosidade de aprender o que outros seres vivos 
fazem, para entender por que imitar [a natureza].

Por fim, a natureza como mentora da harmonia da 
vida. Quem já passou horas em ambientes naturais 
sem qualquer acesso a pessoas, cadernos, celulares 
ou outras formas de distração sabe o quanto a mente 
funciona em outra frequência durante e depois dessa 
vivência. O banho de floresta, ou  Shinrin-Yoku, que é 
um contato direto com a natureza, não só acalma, mas 
também alinha a mente. E é este alinhamento que 
permite novas tomadas de decisão, em uma conversa 
entre nós mesmos e a sabedoria natural. Ver a nature-
za como mentora é a visão mais profunda da relação 
entre as três dimensões apresentadas aqui. E a mais 
transformadora delas também. Sentar e contemplar a 
natureza não é um luxo ou descanso, mas uma neces-
sidade de desenvolver uma relação íntima, capaz de 
ativar nosso senso de existência e pertencimento. 

Integração humano-natureza
Certa vez, o psicólogo Carl Gustav Jung estava visi-
tando uma comunidade tradicional americana e, to-
dos os dias pela manhã, antes do nascer do sol, um 
sacerdote acordava e realizava uma cerimônia convo-
cando a aparição do “astro rei”. 

Jung, intrigado com aquela ação, perguntou ao sacer-
dote o porquê daquelas práticas, já que ele sabia que, 

independentemente daqueles ritos, o sol nasceria. Sor-
ridente, o sacerdote olhou para Jung e respondeu: “Não 
é para o sol físico que dedicamos a cerimônia, mas para 
que nosso Sol interno nasça a cada amanhecer”. 

Jung, que tinha como prática o estudo simbólico 
das comunidades tradicionais, abordou esse evento 
como um momento importante para integrar os di-
versos aspectos dos quais fazemos parte na nature-
za. Avaliar a vida, dentro e fora de nós, é uma ativida-
de constante de nossa mente dualista que necessita 
da relação, do contraste, da forma e da antiforma para 
conceber a existência de algo. Em muitos momentos, 
a humanidade passa por movimentos de se aproxi-
mar e se distanciar dos aspectos racionais como ca-
minho para o conhecimento. Mais um exercício de 
esperança. Ou não?

O biólogo e filósofo chileno Humberto Maturana 
aborda, em suas análises, o conhecimento. Primeiro 
como algo particular ao observador e, também, tan-
gível. Uma pequena parte de nossa percepção da 
vida. Nesse sentido, quando utilizamos nossa para-
metrização cognitiva e sensorial para tentar entender 
os acontecimentos e percursos da vida, temos, para 
Maturana, apenas parte do entendimento dos fatos. 

Série Depois da Chuva - Gratidão

https://akatu.org.br/banho-de-floresta-entenda-o-que-e-e-quais-os-seus-beneficios/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana
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É provável que muitos desses apontamentos sejam 
difíceis de perceber, pois, a cada dia, nos afogamos 
em mais informação e nos achamos mais conhecedo-
res de diversos assuntos. 

Assim como Maturana, o escritor alemão Johann  
Wolfgang von Goethe aponta, em suas teorias cientí-
ficas, o que chamou de fenomenologia natural; que o 
indivíduo, o fenômeno e sua percepção são parte do 
conhecimento e estão particularmente se manifestan-
do no tempo e no espaço. 

Assim como Jung, Maturana (e outros pensadores) 
nos fala sobre a importância da reintegração da hu-
manidade à experiência da natureza, seja ela física, 
simbólica ou espiritual. [Isso] faz parte da condição 
humana contida na dimensão natural. Para Goethe, 
nossa condição de existência se estabelece em um 
contato interno e externo com aquilo que nos contor-
na. Neste trecho de seu estudo sobre as cores, pode-
mos observar essa ideia:

“O olho deve sua existência à luz. De órgãos animais a ela 
indiferentes, a luz produz um órgão que se torna seu seme-
lhante. Assim, o olho se forma na luz e para a luz, a fim de 
que a luz interna venha ao encontro da luz externa. Lembre-
mos aqui a antiga escola jônica, que, com toda gravidade, 
sempre repetiu que “O igual só é conhecido pelo igual”. Re-
cordemos também as palavras de um antigo místico, que 
em rimas alemãs podem ser expressas assim:

Se o olho não tivesse sol, 

Como veríamos a luz? 

Sem a força de Deus vivendo em nós, 

Como o divino nos seduz?”

(GOETHE, J.W. Doutrina das cores)

A integração humano e natureza não está na diferen-
ciação dicotômica que fazemos com nosso raciona-
lismo dual. Nós, de fato, estamos integrados, somos 
filhos da Terra e do Sol. E nossa “separatividade” é, 
de fato, uma ignorância de nossa ancestralidade físi-
ca, psicológica e espiritual. Um exemplo claro disso 
é a elaboração do cientista Vladimir Vernadsky, que 
batiza o termo biosfera: Série Lições da Natureza – Lágrimas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vernadski
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“Esta história é tanto criação do Sol, ou em até maior me-
dida, quanto a revelação dos processos da terra, as anti-
gas intuições das grandes civilizações religiosas sobre as 
criaturas terrestres, em particular sobre os seres humanos 
como filhos do Sol, estão muito mais próximas da verdade 
do que aqueles que veem nessas criaturas da terra apenas 
criações efêmeras de mudanças cegas e casuais de maté-
ria terrestre, das forças do planeta.” 

(VERNADSKY, Vladimir. Biosfera)

Nossa integração realmente se dá quando nos integra-
mos a nós mesmos, em nossa dimensão de ancestrali-
dade física, cultural e espiritual. Para assim reconhecer-
mos que somos sempre filhos e seremos sempre pais 
de um futuro que pode ser consciente de nossa con-
dição humana como natural. Ou desprezar, em nossa 
ignorância dualista e dita racional, nosso passado, pre-
sente e futuro. Em outras palavras, aquela velha pergun-
ta “de onde vim, para onde vou e quem sou” pode ser 
respondida, categoricamente, como “viemos do univer-
so, vamos para o universo e somos o universo”, pois nós, 
humanos, não estamos além de nenhum dos princípios 
da vida, mas, com eles, podemos adentrar nos mistérios 
humanos que são os naturais.

Mas, então, devemos ter  
esperanças?
O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade 
do mundo. Neste artigo, percebemos como a nature-
za pode nos guiar no processo de compreender, de 
nos relacionar e de sentir novas possibilidades para 
organizações, empresas, cidades. Agora a(o) convi-
damos a imaginar e perceber que nosso país é mais 
do que uma terra de commodities. É uma terra de in-
teligência viva.  Uma terra de esperançar.

Desde a Amazônia, passando pelo Pantanal, Cerrado, 
Caatinga, Mata Atlântica, costa marinha até os Pampas, 
cada microterritório gerou infinitas possibilidades para 
prosperar. De forma única. Temos uma grande capa-
cidade imaginativa em nossa espécie e, quando nos 
alinhamos à imagem que sonhamos, somos capazes 
de agir sobre ela. Imaginar um mundo que vive em har-
monia com a natureza e convidar outras pessoas para 
pensar, sentir e agir sobre essa imagem são formas de 
começar, ou melhor, de continuar a melhorar a mudan-
ça que queremos ver no mundo. 
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a r t i g o

Startups: 
ferramentas 
de desenvolvimento 
para o país

é coordenadora nacional de startups no Sebrae. 
Apaixonada por tecnologia, inovação e novos mo-
delos de negócios, é mestre em Administração pela 
Universidade de Brasília (UnB) e pós-graduada em 
Big Data e Análise de Dados pela FGV. Também toca 
iniciativas como o Inovativa, Like a Boss, Startup 
Day, Startup Summit e StartOut Brasil.

Natalia Bertussi

Todos os dias, nos deparamos com uma série de maté-
rias falando sobre startups e como elas crescem, mes-
mo em tempos de pandemia. Mas, afinal, o que são 
startups? As startups são conhecidas como um grupo 
de pessoas iniciando uma empresa, trabalhando com 
um novo modelo de negócios escalável e em condi-
ções de extrema incerteza. Apesar de esse conceito 
parecer limitado ele nos traz uma série de informações 
que explicam muito sobre esse tipo de empresa. 

Quando dizemos “um novo modelo de negócios”, nos re-
ferimos a algo inovador, diferenciado. Uma empresa cujo 
funcionamento e cuja geração de receita seguem mode-
los diferentes dos tradicionalmente conhecidos. Entre al-
guns exemplos já bastante conhecidos, podemos citar o 
Uber, que surgiu para aproximar e conectar pessoas que 
possuíam carro – e poderiam transportar passageiros – a 
pessoas que precisavam ser transportadas.

Escalável por causa da prerrogativa de que uma startup  
deve crescer rapidamente. Ela deve ser capaz de con-
seguir replicar o seu modelo de negócio em diferen-
tes localidades e expandi-lo sem maiores dificuldades. 
Essa característica diferencia substancialmente as 
startups das empresas ditas tradicionais. De um dia 
para o outro, um empreendedor não consegue au-
mentar de duas para 20 padarias. Já uma startup con-
segue crescer de uma para 20 novas cidades em um 
curto espaço de tempo. Muitas vezes, por trás desse 
crescimento acelerado, está a tecnologia como grande 
aliada. Por meio dela, é possível replicar o modelo em 
diversas localidades e para vários clientes, precisando, 
para isso, apenas aumentar a base de pessoas utili-
zando a mesma solução.

Por fim, vamos à parte do conceito que diz que uma 
startup atua em “condições de extrema incerteza”. 
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Quando pensamos em startup, temos que pensar na 
razão pela qual ela existe. Uma startup surge como um 
remédio, uma solução para um problema. Por se tratar 
de um modelo de negócio novo que vai solucionar um 
problema identificado, o ambiente em que essa startup 
atua será de extrema incerteza. Ela validará hipóteses 
e soluções. 

Um bom exemplo são as startups com soluções finan-
ceiras. Sempre tivemos o senso comum de que os ser-
viços bancários deveriam melhorar de alguma forma. 
Nós, enquanto clientes, reclamávamos das filas, das li-
mitações de operações no formato online, do tempo de 

respostas dos gerentes para os nossos problemas. To-
das essas características são “problemas” que podem 
ser solucionados por uma startup. São oportunidades 
de negócios. E foi para atender a essas demandas que 
surgiram startups como Nubank, PicPay, Neon e diver-
sas outras. 

Por serem “produtos” novos, as startups enfrentam 
uma série de desafios: elas precisam conquistar a con-
fiança do público, testar se a solução que pensaram 
funciona e mudar rapidamente a solução, caso ela não 
apresente o resultado esperado pelo cliente. Isso tudo 
é agir em um ambiente de extrema incerteza. Pode-
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mos resumir dizendo que uma startup tem dois pontos 
centrais: foco no cliente – fazendo sempre mudanças 
conforme suas necessidades – e foco no problema – 
sempre buscando as melhores soluções para os pro-
blemas que deseja resolver.

Todas essas características nos fazem entender o por-
quê, mesmo em tempos de pandemia, as startups con-
seguiram crescer e se destacar. Elas já possuem, em 
seu DNA, o desejo por mudança, o instinto de sobrevi-
vência. É em momentos como este [como o da pande-
mia] que surgem os problemas e aparecem as oportu-
nidades para que as startups busquem novas soluções. 
O senso de urgência com que as startups lidam com as 
situações, redirecionando estratégias e pensando em 
novas soluções, faz com que as suas chances de sobre-
vivência sejam maiores. 

Startups e negócios  
tradicionais
Seriam as startups a solução para todos os nossos 
problemas, então? Não. Na minha opinião, elas são 
mais uma ferramenta que contribui para o desenvolvi-
mento do nosso país. Temos uma série de atores, cada 
um com sua devida importância para contribuir para 
esse desenvolvimento. As startups trazem mudança, 
trazem incômodo, trazem reflexões. Mas elas jamais 
substituirão os negócios tradicionais. Elas desejam 
trabalhar com esses negócios, levando inovação para 
cada um deles.

Considero a inovação a palavra-chave para o que tan-
to desejamos: desenvolvimento, emprego e futuro. A 
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inovação, mesmo atingindo poucas empresas, impac-
ta milhares de pessoas. Se uma única padaria inova, 
ela impacta todos os seus consumidores, seus cola-
boradores, sua comunidade. Por essa razão, vejo as 
startups como peças fundamentais para o processo 
de desenvolvimento. Porém, elas, por si sós, não são 
suficientes. Precisamos olhar para todo o ecossistema: 
empresas tradicionais, startups, universidades, gover-
no, sociedade. Todos, juntos, formam o futuro, geram 
empregos, criam hábitos de consumo, aumentam a 
renda e melhoram a economia de todo o país. 

O novo está sempre à frente. O que as startups fazem 
é enxergar esse novo e torná-lo acessível a todos. Elas 
mostram para a sociedade que o “novo” é possível, que 
há espaço para evoluirmos e melhorarmos. E, se você 
não se acomodar, outras soluções surgirão.  O que vem 
de novo nós ainda não sabemos. Entretanto, posso ga-
rantir que as startups farão parte desse futuro. E não 
estarão sozinhas. Elas precisarão de todos os mem-
bros do ecossistema envolvidos para que a sociedade 
se desenvolva de forma conjunta.

Fica então, o convite para reflexão, pois ser 
inovador é gerar impacto. O quão inovador 
você está sendo? Qual impacto você ou 
sua empresa está provocando no mundo? 
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Conheça o Afro  
Verdes, o movimento 
negro do PV

Foi em março deste ano que a ideia nasceu e foi se 
consolidando aos poucos. Naquele mês, foram rea-
lizadas quatro lives denominadas Resenhas Movi-
mento Negro (disponíveis no canal do YouTube da 
Fundação Verde – /tvfundacaoverde). O grupo que 
organizou o Resenhas deu origem ao movimento ne-
gro do Partido Verde (PV), o Afro Verdes.

“Estamos nos organizando em um secretariado vol-
tado à luta das questões raciais”, explica Leandro  
Meneses, o L8, secretário do coletivo em Santa Ca-
tarina e secretário de Comunicação do Afro Verdes. 

O grupo surgiu na pandemia e ainda não existe uma 
secretaria nacional, somente as estaduais (MG, TO, 
AC, RN, AL, CE, PE, ES, MA, SC, RJ, SP, PB, BA). A 
pauta atual é a elaboração e a aprovação do regimen-
to interno. De todos os secretários estaduais existen-
tes no momento, cinco são fundadores do coletivo, 
além de Rosa Miranda (RJ), que, atualmente, não 
está como secretária, em virtude da conclusão de seu 
mestrado.

“O que quatro encontros [as lives] podem render! Como 
dá resultado o partido voltado para alas às quais, nor-
malmente, não se dá atenção”, analisa Leandro. 

Pensar Verde

v e r d e s 
e m  a ç ã o

https://www.youtube.com/watch?v=CyhEuINiR5g&list=PLxDGobOWJoRwc8aoiiWCQU68X9SbUs-F-
https://www.youtube.com/watch?v=CyhEuINiR5g&list=PLxDGobOWJoRwc8aoiiWCQU68X9SbUs-F-
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Representação do logotipo do movimento Afro Verdes

Afro Verdes
O coletivo é o órgão responsável pela organização, 
articulação, mobilização, representação e formulação 
das propostas do partido, por meio de planos, proje-
tos e programas de combate ao racismo, buscando a 
melhoria de condições políticas, econômicas e sociais 
referentes à população negra.

Os princípios organizativos do Afro Verdes são: o res-
peito e o cumprimento das decisões de seus fóruns e 
das decisões coletivas; e a valorização do consenso, 
da identidade de ideias e da unidade política. 

O Afro Verdes é uma organização partidária, plural e 
atua por meio dos movimentos sociais e político. Seus 
princípios, segundo Leandro, são os 12 valores do 
PV: “Acreditamos, também, em um 13º valor, que é a 
luta contra o racismo e todas as formas de discrimina-
ção étnico-racial e de cor, na defesa intransigente do 
Estado laico e em prol de uma cidadania plena, com 
igualdade de direitos para a população negra”.

Com a palavra, os fundadores 
do Afro Verdes:
“Ter um lugar de fala hoje em dia está difícil. Nosso 
país vem se tornando palco de muitos absurdos con-
tra a nossa raça, os quais achávamos superados. Fa-
zer parte da construção de um coletivo como o Afro 
Verdes, com pessoas de uma grandiosidade, [com 
uma capacidade de] luta e com conhecimento ímpa-
res, no Partido Verde, que eu amo, é especialmente 
gratificante.”

Miriam de Oliveira, secretária do coletivo no  
Mato Grosso

https://pv.org.br/opartido/os-12-valores-do-pv/
https://pv.org.br/opartido/os-12-valores-do-pv/
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“A crise mundial pela qual a humanidade está passan-
do tem consequências muito mais graves e acirradas no 
Brasil. É sabido que temos um arsenal de problemas no 
que tange a esferas sociais, econômicas, culturais, entre 
outras. Mas o nosso calcanhar de Aquiles é, sem dúvi-
da, a política. Devido à incompetência de um governo 
despreparado, em todos os sentidos, resta aos partidos 
políticos continuar [lutando], juntamente à sociedade, e 
mudar esse panorama. O PV tem como característica 
ser um partido revolucionário. Suas lutas por conquistas 
e direitos sociais têm sua marca desde a década de 1980. 
E, mais uma vez, o PV inova, se reinventa, adequando a 
sua pauta política ao organizar o Afro Verdes, que tem 
sua base no centralismo, na valorização cultural e identi-
tária dos valores do partido.

Por entender que somos a maioria de um povo que não 
quer novos escravizados, nem retrocesso dos direitos 
humanos, trabalhistas e sociais, nosso partido não acei-
ta nenhum tipo de discriminação, violência, preconcei-
to ou intolerância. Não aceitamos o descaso e os maus 
tratos com o meio ambiente. Não aceitamos mais balas 
perdidas encontradas nos jovens e no povo negro. Luta-
mos para erradicar a fome. Queremos nossas crianças 
na escola. Nossa luta tem história. Nossa força vem dos 
nossos antepassados, dos nossos ancestrais, que nun-
ca se entregaram, sempre lutaram. E, hoje, nós lutamos 
por todas as formas de liberdade. A crise jamais fará com 
que desistamos. A crise nos une, nos alimenta. E, de toda 
essa dificuldade, sairemos mais fortes para construir um 
Brasil melhor, sem preconceito.” 

Dênis Soares, secretário do coletivo na Paraíba

“O Afro Verdes tem como missão estimular, apoiar 
e lançar candidaturas que representem a negritu-
de brasileira, assim como candidatos que se com-
prometam ativamente com a luta antirracista, além 
de promover o debate sobre temas relacionados às 
questões étnico-raciais e, dessas discussões, elabo-
rar propostas de políticas públicas em benefício da 
população negra.” 

Rosa Miranda, Rio de Janeiro
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“Diante de toda uma busca pela igualdade de di-
reitos, por um mundo antirracista, se fez e se 
faz necessário um movimento negro que bus-
que a igualdade do povo preto, dentro deste 
mundo Verde, que também é nosso. Juntem-se a 
nós. E um sorriso negro da Cristiane Mendes para 
todos vocês!” 

Cristiane Mendes, secretária do coletivo em  
São Paulo

“O coletivo Afro Verdes é um movimento do Partido 
Verde que discute, junto à sociedade, temas que tra-
gam soluções para o problema da desigualdade racial 
em nosso país e para combatê-lo.”

Derivaldo Lisboa Assis, secretário do coletivo na Bahia

“Fico muito feliz com todo o respaldo de lideranças 
do partido e, principalmente, com a resposta extre-
mamente positiva dos filiados ao nosso surgimento. 
Estamos engajados na luta antirracista e [felizes] com 
a possibilidade de fazer o acolhimento, a formação e 
a mentoria dos nossos filiados e candidatos negros 
no próximo pleito. Estamos muito animados para ver 
alguns candidatos negros tendo êxito!” 

Leandro Meneses, o L8, secretário do coletivo em 
Santa Catarina e secretário de Comunicação do 
Afro Verdes
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O que pensa

SEPÚLVEDA 
PERTENCE

e n t r e v i s t a

Sepúlveda Pertence - Fernando Frazão/Agência Brasil
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Pensar Verde: 
Como o senhor analisa o atual momento institucio-
nal por que passa o Brasil?

Sepúlveda Pertence: 
O momento institucional do Brasil é mais que preocu-
pante, face ao desgoverno imprevisto que estamos a 
sofrer, após 30 anos da Constituição Nacional de 1988.

Pensar Verde: 
A Constituição tem sofrido ataques diversos do 
atual governo. Quais riscos corremos quando ata-
ques assim são feitos à nossa Carta Magna, por-
tanto à manutenção da democracia brasileira e ao 
Estado de bem-estar social?

Sepúlveda Pertence: 
Os ataques à Constituição, uns preocupantes, outros ri-
dículos, todos, no entanto, partidos de uma direita radi-
cal ou indiretamente do presidente da República – ou de 
seus apaniguados, alguns familiares –, nos levam ao te-
mor de um golpe de Estado ou ao risco de um autoritaris-
mo aberto. Não existe bem-estar social sem democracia. 

Pensar Verde: 
O presidente da República prega o retorno do voto 
impresso, o impeachment do ministro Alexandre de 
Moraes, o fim do Supremo Tribunal Federal (STF), 
participa de atos antidemocráticos, incita o povo à 
violência e ao uso de armas e, para muitos, cogi-

O jurista e advogado Sepúlveda Pertence 
analisa o momento institucional do país.   
Pertence – que foi procurador-geral da Re-
pública, presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ministro por diversos mandatos 
e presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) por dois biênios – deixa um recado 
para os brasileiros: “O meu recado é de to-
lerância entre pensamentos divergentes e 
de respeito às instituições democráticas, na 
esperança da consolidação de um país repu-
blicano e para todos os brasileiros. Não po-
demos deixar que nossas conquistas sejam 
perdidas. Meu recado é de resistência”.

ta um golpe. Como deve ser o posicionamento e as 
ações do Legislativo e do Judiciário diante de tais 
ameaças? Tem havido negligência por parte de al-
gum desses poderes?

Sepúlveda Pertence:
 O presidente da República, afora a pregação ridícula 
do voto impresso, tem, com frequência, tecido ofen-
sas ao Judiciário e ao Legislativo. Ao Judiciário, de que 
eu sou mais próximo, não se pode atribuir a negligên-
cia aos ataques sofridos do chefe do governo. 
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Pensar Verde: 
E quanto ao inquérito das fake news e à forma como 
as investigações têm sido realizadas e, também, as 
prisões, o cerco aos propagadores de mentiras?

Sepúlveda Pertence: 
Do Supremo Tribunal Federal, em particular, dado e 
dadas as ofensas à instituição e aos seus juízes, e suas 
respostas institucionais, não se pode cogitar de teme-
ridade. O dever de agir institucionalmente e resguar-
dar a Constituição e a democracia exigem uma pos-
tura altiva e coerente como guardião das instituições 
democráticas e da Constituição.  

Pensar Verde: 
Há algum tempo, o senhor falou sobre o Ministério 
Público em uma entrevista ao Consultor Jurídico: 
“[...] o Ministério Público, que percebo muitas vezes 
sem controle, e aí me sinto um pouco responsável, 
essa obsessão com prisões preventivas. Tudo isso 
torna realmente imprevisível o que virá”. O que esta-
mos vivendo hoje começou a ser gestado ali?

Sepúlveda Pertence: 
Não obstante uma ou outra crítica que se lhe possa 
fazer, de minha parte, tenho orgulho dos tempos pas-
sados na chefia do Ministério Público e da luta que de-
senvolvi na Assembleia Constituinte, em companhia 
dos seus membros mais atuantes.

Pensar Verde: 
É necessário rever o papel do Judiciário no Brasil? É 
extremado o poder que o Supremo tem de interferir 
no processo político nacional?

Sepúlveda Pertence: 
A revisão do papel da organização do Judiciário há de 
ser voltada à sua eficiência, em particular, a vencer sua 
morosidade. O Supremo Tribunal recebeu da Consti-
tuição um papel político do qual não pode se demitir, 
nesse momento em que sofrem, a instituição e seus 
juízes, a constante afronta de um governo autoritário.

Pensar Verde:
Como o senhor analisa o papel das Forças Armadas 
nesse jogo político implantado pelo presidente da 
República?

Sepúlveda Pertence: 
Todo governo autoritário tende a atrair as Forças Ar-
madas às suas pretensões de mando. O importante é 
contê-las na sua função constitucional.

Pensar Verde: 
Como o senhor vê essa polarização política e essa 
enorme intolerância que se arrastam no Brasil já há 
algum tempo? 

Sepúlveda Pertence: 
A tolerância é o marco substancial da vida democrá-
tica; sem ela, a democracia é ilusória.

Pensar Verde: 
Vamos falar sobre esperança? Ela existe hoje para 
o Brasil e os brasileiros? 
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Sepúlveda Pertence: 
A esperança e a tolerância são os marcos da demo-
cracia. Por isso, é imprescindível ter esperança, ainda 
que o momento de desgoverno seja de tantas agres-
sões à nossa infante democracia. É impressionante 
como essa direita radical toma para si exemplos de 
democracias consolidadas para agredir a nossa. O 
nosso caminho há de ser o da regularidade demo-
crática, sem a qual seguiremos no formato de uma 
republiqueta de bananas. Respeitar nossas institui-
ções é o caminho da evolução e da consolidação da  
nossa República.

Pensar Verde: 
O senhor gostaria de deixar um recado para os bra-
sileiros?

Sepúlveda Pertence: 
O meu recado é de tolerância entre pensa-
mentos divergentes e de respeito às institui-
ções democráticas, na esperança da consoli-
dação de um país republicano e para todos os 
brasileiros. Não podemos deixar que nossas 
conquistas sejam perdidas. Meu recado é de  
resistência. 
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s o l o  f é r t i l

Uma 
esperança

Porque a esperança pode estar na bele-
za das pequenas coisas, em um inseto, 
talvez; na visão poética das crianças, na 
vida que está em toda parte, trazemos 
nesta edição um conto sobre a alma das 
esperanças. De todas elas. Aquelas ver-
dinhas que podem pousar em nossas 
paredes ou aquelas que podem nascer 
em nós quando paramos para admirar o 
que nos chega pelo ar, o que nasce da 
terra, o que vem pelas águas dos rios, 
da chuva, dos córregos... 

Aquelas que germinam no canto de uma 
arara sobrevoando a casa, no barulho do 
pica-pau no galho oco do abacateiro, na 
enorme borboleta azul que dança ao seu 
redor e some em segundos; no abraço 
amigo, naquela força que nos faz levantar 
e agir, cuidar do outro e de nós mesmos, 
criando o mundo que queremos para 
toda a humanidade. Essa esperança que 
pode (e deve) pousar em nós a qualquer 
hora, sem deixar dúvida alguma de que é 
possível fazer esperança.

Conto de 
Clarice Lispector

Houve um grito abafado de um de meus filhos:

– Uma esperança! e na parede, bem em cima de sua 
cadeira! Emoção dele também que unia em uma só 
as duas esperanças, já tem idade para isso. Antes 
surpresa minha: esperança é coisa secreta e costu-
ma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, 
e não acima de minha cabeça numa parede. Peque-
no rebuliço: mas era indubitável, lá estava ela, e mais 
magra e verde não poderia ser.

– Ela quase não tem corpo, queixei-me.

– Ela só tem alma, explicou meu filho e, como filhos 
são uma surpresa para nós, descobri com surpresa 
que ele falava das duas esperanças.

Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas per-
nas, por entre os quadros da parede. Três vezes tentou 
renitente uma saída entre dois quadros, três vezes teve 
que retroceder caminho. Custava a aprender.

– Ela é burrinha, comentou o menino.

– Sei disso, respondi um pouco trágica.

– Está agora procurando outro caminho, olhe, coita-
da, como ela hesita.

– Sei, é assim mesmo.

– Parece que esperança não tem olhos, mamãe, é 
guiada pelas antenas.

– Sei, continuei mais infeliz ainda.

Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando. Vigiando-
-a como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo 
de fogo do lar para que não se apagasse.

– Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa 
que só pode andar devagar assim.

Andava mesmo devagar – estaria por acaso ferida? 
Ah não, senão de um modo ou de outro escorreria 
sangue, tem sido sempre assim comigo.

“Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássi-
ca, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora 
mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem 
concreta e verde: o inseto.
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Foi então que farejando o mundo que é comível, saiu 
de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, 
mas me parecia “a” aranha. Andando pela sua teia 
invisível, parecia transladar-se maciamente no ar. Ela 
queria a esperança. Mas nós também queríamos e, 
oh! Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho 
foi buscar a vassoura. Eu disse fracamente, confusa, 
sem saber se chegara infelizmente a hora certa de 
perder a esperança:

– É que não se mata aranha, me disseram que traz sorte…

– Mas ela vai esmigalhar a esperança! respondeu o 
menino com ferocidade.

– Preciso falar com a empregada para limpar atrás 
dos quadros – falei sentindo a frase deslocada e 
ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz. 
Depois devaneei um pouco de como eu seria su-
cinta e misteriosa com a empregada: eu lhe diria 
apenas: você faz o favor de facilitar o caminho  
da esperança.

O menino, morta a aranha, fez um trocadilho, com o 
inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que es-
tava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia 
dúvida: a esperança pousara em casa, alma e corpo.

Mas como é bonito o inseto: mais pousa que vive, é 
um esqueletinho verde, e tem uma forma tão delicada 
que isso explica por que eu, que gosto de pegar nas 
coisas, nunca tentei pegá-la.

Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma espe-
rança bem menor que esta, pousara no meu braço. 
Não senti nada, de tão leve que era, foi só visualmen-
te que tomei consciência de sua presença. Encabulei 
com a delicadeza. Eu não mexia o braço e pensei: “e 
essa agora? que devo fazer?” Em verdade nada fiz. 
Fiquei extremamente quieta como se uma flor tivesse 
nascido em mim. Depois não me lembro mais o que 
aconteceu. E, acho que não aconteceu nada.”

O conto pode ser encontrado na seção “Felicidade Clandestina” do 
livro Clarice Lispector - Todos os contos, prefácio e organização de 
Benjamin Moser (Editora Rocco, 2016).

A escritora e jornalista Clarice Lispector - Reprodução
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Uma conversa com  
Juliana Segalla,  
autora de Inclusão não 
é favor nem bondade
A entrevistada da seção Coleta Seletiva da edição 
35 da Pensar Verde é a escritora Juliana Soares da 
Fonseca Segalla. Ela nos conta o porquê do título de 
seu livro Inclusão não é favor nem bondade, lançado 
este ano, pela Matrioska Editora, e relata a história 
de quando foi vítima de capacitismo, tema que abor-
da na obra e em nosso bate-papo. Fala, ainda, sobre 
Educação Inclusiva. Juliana convida a todos para uma 
reflexão fundamental: “Com o passar do tempo, a de-
gradação do corpo humano também acontece. Então, 
pode ser que a pessoa perca um pouco da mobilidade, 
um pouco da visão, um pouco da audição... Por isso, a 
gente falar da inclusão, a gente falar da construção de 
uma sociedade inclusiva é também falar em preparar 
o nosso futuro. Amanhã, qualquer um de nós pode ser 
uma pessoa com deficiência adquirida”. 

O livro integra a série “Leituras Críticas Importam”, 
coordenada pelo professor de Direito da PUC-SP  
Alvaro de Azevedo Gonzaga. Atualmente, são oito tí-
tulos sobre temas que vão do feminismo e racismo ao 
movimento LGBTQIA+, inclusão de pessoas com defi-
ciência, decolonialismo indígena, privilégios brancos, 
imigrantes e refugiados.

Assista à entrevista completa. 

Juliana Segalla

/TVfundacaoverde

https://matrioskaeditora.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=cW8IwuDt_rs
https://www.youtube.com/TVfundacaoverde
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Para assistir (ou para ler)
Para falar da esperança que age, que busca solução, 
que cria, um filme inspirador: O menino que descobriu 
o vento, disponível na Netflix. Quando uma seca ter-
rível atinge o vilarejo onde William Kamkwamba vive, 
no Malaui, África Oriental, sua família perde tudo o 
que plantou. Sem aceitar aquela situação, o garoto, 
que adora estudar, recorre aos livros de ciências da 
biblioteca da aldeia para encontrar uma solução. É ali 
que tem uma ideia que mudará a sua vida e a de sua 
família para sempre: construir um moinho de vento. 
Feito com ferro-velho e peças usadas de uma bicicle-
ta, a criação de William leva eletricidade para casa, o 
que ajuda a família a bombear a água necessária para 
cultivar a terra. 

A história é inspirada na vida real de William 
Kamkwamba e também pode ser encontrada em li-
vro homônimo ao filme. William (1987) cresceu per-
to da aldeia de Wimbe, na região central de Malaui. 
Formado em Estudos Ambientais pela Faculdade de  
Dartmouth, em Hanover (New Hampshire, EUA), 
em 2014, atualmente é colaborador da TED Talks 
e da IDEO e realiza palestras em diversos países.  
Assista a uma de suas palestras. 

Para ler 
Tinha uma pedra no meio do caminho - Invisíveis em 
situação de rua, padre Júlio Lancellotti, coordenação 
de Alvaro de Azevedo Gonzaga (Matrioska Editora, 
2021). Na obra, padre Júlio Lancellotti relata sua traje-
tória de 36 anos ao lado das pessoas em situação de 
rua da cidade de São Paulo.

Amanhã vai ser maior: O que aconteceu com o 
Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual, de  
Rosana Pinheiro-Machado (2019, Editora Planeta). O 
livro traz uma análise do cenário político e social des-
de as jornadas de junho de 2013 até a eleição de Jair 
Bolsonaro e aponta algumas saídas que se delineiam 
no horizonte.

A sabedoria da transformação, Monja Coen (3ª ed., 
Editora Academia, 2019). A autora procura nos cons-
cientizar da importância de refletir sobre as nossas 
atitudes no dia a dia, para que, fazendo o nosso me-
lhor, possamos ser a transformação que desejamos 
ver no mundo.

Juliana Segalla

Para saber mais
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) sempre tem cursos online gratuitos nas mais va-
riadas áreas, a exemplo do curso “Produção e tecnologia de sementes e mudas”, com oferta contínua. Vale 
sempre acessar a página da instituição e dar uma conferida. A FGV também tem uma série de cursos online 
gratuitos. A terceira indicação é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com diversas ofertas como o “Curso integração de valores culturais 
da natureza na gestão de UC [Unidades de Conservação]”.

https://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_built_a_windmill?language=pt
https://www.embrapa.br/eventos
https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/evento/444284/curso-online-de-producao-e-tecnologia-de-sementes-e-mudas
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/gratuitos?page=1
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/gratuitos?page=1
https://ava.icmbio.gov.br/



