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A educação é o ponto em que decidimos se amamos 
o mundo o bastante para assumirmos a 
responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo 
da ruína que seria inevitável não fosse a renovação 
e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, 
também, onde decidimos se amamos nossas 
crianças o bastante para não expulsá-las de nosso 
mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e 
tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade 
de empreender alguma coisa nova e imprevista 
para nós, preparando-as em vez disso com 
antecedência para a tarefa de renovar um mundo 
comum. (ARENDT, 2016 [1954], p. 147)





https://www.instagram.com/cartunista_das_cavernas/?hl=pt-br
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Carta às meninas e aos meninos 
EM TEMPOS DE COVID-19
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Queridas meninas e queridos meninos,
Vamos conversar sobre o que está acontecendo no planeta?
Vocês devem estar se perguntando: por que, de repente, temos que ficar em casa, sem 

poder sair? E, talvez, estejam percebendo que os adultos estão com um pouco de medo, con-
versando baixinho, cochichando ao telefone com um amigo, com sua tia, com sua avó, com 
seu avô ou lendo mensagens no celular e, de vez em quando, dando gargalhadas nervosas.













https://www1.folha.uol.com.br/colunas/djamila-ribei-
ro/2020/05/carta-postuma-a-joao-pedro-mais-um-jovem-negro-assassinad

@linocasouza



GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de. Infância e velhice: desafios da 
multiculturalidade. In: GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de. Infância e 
velhice. Pesquisa de ideias. Campinas: Alínea, 2003, p. 15-32.

“A sociedade moderna, com sua noção de tempo presente e fugaz, não permite 
perceber e compreender o alcance de nossas atitudes, de nossas lutas, de nossas 
histórias vividas. Mais ainda, não as reconhece. Essa sociedade nega, assim, a voz 
aos velhos e suas experiências e, se faz algoz das crianças e de sua infância. Um 
porque já não é mais – adulto, capaz, produtivo – outro, porque ainda não é – 
adulto, capaz, produtivo...”. (GUSMÃO, 2003, p. 23)
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