
 

 

 Rio Grande, 31 de agosto de 2020, 

 

Cirandeiras e Cirandeiros, 

 

Espero que todos e todas estejam bem frente a esta pandemia. Agora se sabe mais sobre 

a doença do que no início e ficou clara a importância da ciência e nosso papel enquanto 

professores parece ainda mais desafiador! As notícias são desencontradas, a verdade virou um 

joguete nas mãos de quem tem poder econômico e estamos com muitas dificuldades. Neste 

sentido, para mim, iniciar mais um Cirandar é um alento. Estamos na nona edição do Cirandar, 

e hoje estive lendo um livro de Filosofia que discutia o problema dos gregos sobre o Uno e o 

Múltiplo. Todas as edições formam uma unidade, não? Ao mesmo tempo não teve uma que 

foi igual. Foram múltiplas, e esta, o Cirandar 2020, também será.  

Esta carta dá início ao Cirandar 2020! Somos 211 inscritos e inventamos novos modos 

de dialogar. Conto a vocês o que inventamos. Primeiro convidamos os coordenadores de sala. 

Encerradas as inscrições, distribuímos todos em salas. Neste ano, o coordenador de sala vai 

buscar formas de diálogo desde o início do Cirandar, diferentemente dos outros anos que o 

Coordenador só aparecia quando os relatos já estavam entregues ou mesmo somente no dia 

do evento. 

A pandemia tem sido terrível. O acúmulo de trabalho remoto, online, EaD atravessado 

pelas tarefas da casa, interrompidas todas elas pelo carteiro, pelo sujeito pobre que está com 

fome, pela mulher analfabeta que pede para fazer faxina, se intensifica, mas teve uma coisa 

boa na nossa invenção: conseguimos fazer reuniões com os coordenadores de sala: uma por 

mês para discutir o andamento do processo em cada sala. Legal, não? E as salas se espalham.  

Logo o coordenador de sala vai entrar em contato com vocês para organizar o modo de 

contato e de envio da primeira carta de apresentação. Sim, esta é outra novidade. O Cirandar 

deste ano, assume o gênero carta como processo formativo. Temos planejado três cartas: a) a 

primeira uma apresentação. Gostamos muito de pensar na pergunta Como cheguei até aqui? 

b) a segunda vai descrever as indagações que podem ser feitas a partir de uma situação a ser 

estudada e investigada neste ano e c) a terceira já encaminhando para o estudo com 

aprofundamento teórico e detalhamento das atividades escolhidas para análise. O conjunto de 

cartas vai organizar o relato final. 

Como estou fazendo aqui, estarei escrevendo cartas orientando e mediando o processo.   



Na carta de encerramento do Cirandar 2019 coloquei uma pintura que fiz de Paulo 

Freire, porque como sabemos e defendemos educação é uma questão pública, que está sendo 

ameaçada pelas alternativas construídas por governos para atender os alunos.  

Nesta carta mandarei uma foto que recém tirei de meu jardim. Quem sabe o nome da 

flor?  

 
 

Pista: é planta de bulbo que brota na Primavera! 

Mais uma vez agradeço por poder estar escrevendo novamente cartas a vocês no 

Cirandar!  

Um grande abraço a todos e todas! 

Bom Cirandar 2020! 

MC 

 


