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A Coleção CONVERSAS da Editora  AfroReggae nasceu com o desejo de 

facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é 
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões, é ceder nas suas 
próprias opiniões quando você percebe que o outro,  de fato,  pode ter razão. 
Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar 
ideias,  afetos e sentimentos. Conversar é conhecer o outro e se apresentar 
sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo 
você quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês tratamos de 
um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Angélica acabou de fazer 40 anos. 

Desde os 22 anos é professora de Matemática de dois colégios 

públicos.

Já viu muita coisa em sala de aula e não aguenta mais lecionar. 

Se diz exausta e quer uma outra função na escola que não seja 

ensinar. 

Ela não quer mais encontrar com alunos.

Eu poderia trabalhar na Secretaria da 
Escola ou ir ajudar na parte 
burocrática. Não poderia?



Sim. Você poderia e isso ocorre todos os dias nas milhares de escolas 

públicas no Brasil, mas achamos que você não deveria, Pois sua 

profissão é professora e não burocrata. Se você sair da sala de aula 

os alunos ficam sem aula.

Angélica, um dos mais graves riscos neste 

momento da educação brasileira é achar que o 

aluno é o culpado da escola não ir bem ou da 

sua própria desmotivação com a escola. 

O aluno é o sentido da escola. 

Sem aluno, não tem escola!

E vocês acham que os alunos 
querem aula? 

Acham que eles querem 
aprender matemática?



Angélica, nós não estamos dizendo que está sendo 

fácil. 

Nós não estamos dizendo que não está pesado, mas 

estamos debatendo com você que o seu papel na 

escola é ser professora e não uma burocrata e que 

você, como todos os professores do Brasil, precisam 

de apoio para ensinar, mas desistir de ser professora 

não nos parece o melhor caminho.

Vocês dizem isso pois não convivem com eles. Eu 

sei o que é ser ameaçada por alunos antes de 

entrar em sala de aula. Eu sei que eles não 

estão nem ai para aprender. Eu sei o quanto eu 

perco meu tempo. Vocês acham que eu recebo 

apoio dentro de sala de aula? Sou eu e 40 

adolescentes. Tem sido horrível. Estou doente. 



Nisso eu concordo com vocês.
Eu deveria ser professora, mas para ser professora eu 

deveria ter condições de ensinar, eu deveria ter 

capacitação, eu deveria ter apoio pedagógico, eu deveria 

ter apoio de outros trabalhadores como Assistentes 

Sociais e Psicólogos para atender as demandas dos 

alunos que são muito maiores e mais amplas do que 

aprender, mas estou sozinha dentro da sala tentando 

ensinar uma matéria que eles detestam. Eu não vejo 

saída. Vocês estão vendo?

Angélica, você tem toda razão em falar de 

sua solidão. 

Não faz sentido que você esteja solitária em 

um projeto que deveria ter a participação de 

outros profissionais, da comunidade e da 

família.



Tenta fazer uma reunião de
pais para ver se aparecem? 

Família? 
Que família?

Família hoje em dia só aparece na 
escola quando não recebe Bolsa Família. 
Vocês estão por fora do dia-a-dia da 

escola no Brasil. 

Vem um ou outro. Chama uma mãe para 
falar do comportamento do filho para 

ver se ela aparece?



Mas o que vocês fazem no 
AfroReggae para melhorar as 

condições da educação e o trabalho 
dos professores?

Angélica, a gente entende e sabe de tudo que você está 

falando. 

Um dos nossos maiores desafios no AfroReggae é ajudar 

Secretários Estaduais, Municipais e Diretores de Escola a 

mudar o rumo dos problemas. 

A gente sabe das dificuldades, mas nem você e nem a 

gente pode desistir.



A nossa maior missão neste caso é construir com a 

direção da escola, professores e comunidade um 

projeto de educação para a comunidade. 

A comunidade precisa fazer parte da escola. 

A comunidade precisa compreender a importância 

da escola. Um dos problemas mais comuns na 

educação brasileira são os muros cada vez mais 

altos entre as Escolas e a comunidade.

Como vocês podem nos ajudar 
concretamente?

Seria ótimo que eu e meus colegas 
tivéssemos de fato ajuda, mas estamos 

muito solitários.



Sempre levantando os principais problemas 

que podem ser de segurança, convivência, 

material de ensino, relação com a família ou 

com a comunidade e em parceria com os 

professores construir uma ponte de mudança 

que faça sentido para o aluno, para a família, 

para a comunidade e para os professores. 

Para cada problema uma solução diferente. 

Para cada problema uma resposta diferente. 

Para cada problema uma ação plural e 

participativa.

Eu escuto vocês falando e me dá vontade de tentar, 
mas eu custo acreditar que a educação tem jeito. 

Eu tenho uma colega que teve o braço quebrado por 
um aluno semana passada, pois ela o repreendeu por 
ele estar colando na prova. Ela disse que para sala 
de aula não volta nunca mais. Ela está apavorada. 

Estamos com medo. 
Como fazer para trabalhar com medo?



Você trouxe um tema que para nós é fundamental: O medo. 

Quais são os medos? 

Onde estão os medos? 

Como enfrentar os medos? 

O medo é uma armadilha perigosa em qualquer profissão, pois 

ele imobiliza e dá um atalho rápido para desistir. 

Superar medos é um passo importante.

Vocês falam com ânimo.
Vocês de fato acreditam que 

a Educação tem jeito?



Sim! 
Acreditamos e trabalhamos com esta intensão, mas 

afirmamos que a Educação hoje é mais do que a sala de aula. 

A Educação de 2015 é a convivência familiar, as relações 

comunitárias, a intensidade de projetos inovadores de cada 

escola e a motivação do aluno para que ele acredite que sem 

educação ele não vai muito longe.

Motivação! Está sem dúvida é uma palavra que 
estamos desconhecendo. Será que conseguimos nos 
motivar para dar aula e motivar nossos alunos para 

aprenderem?  Alunos que ficam no Facebook 
durante a aula, que jogam nos celulares, que 

trocam mensagens a aula toda. será que a gente 
consegue motivação?



Por que você não começa a usar estas novas ferramentas de 

interação para dar aula? 

Quem sabe um grupo no WhatSaPp dando dicas ou uma conversa 

no Facebook? 

Angelica, precisamos reconhecer que os alunos estão em 2015 e 

a gente ainda pensa a educação como se estivéssemos em 1985. 

Será que eu poderia usar as redes 
sociais para motivar os alunos e motivar 

os professores? 

Será? 
Eu não tinha pensado nisso.

Será que a gente 
consegue? 



Sim! 
Todos podem se motivar com o projeto mais importante para 

o Brasil que é a educação. 

Mas vamos combinar que precisamos deixar de ser tão 

distantes da realidade deles. 

Temos que nos motivar e nos aproximar dos alunos todos os 

dias. Cada dia um desafio, um problema, uma superação e uma 

nova motivação. 

Não desista de ser professora. Não saia da sala de aula. 

Você precisa de suporte, apoio, condições de trabalho, bom 

salário e de um projeto pedagógico que mude sua relação 

com a escola, com os alunos, com as famílias e com a 

comunidade.

Vocês conseguem. 



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Me animei! 
Vou seguir na Sala de Aula. 

Eu posso de fato resgatar meu 
papel de Professora. 

O que eu devo fazer agora?

Liga (21) 3095-7200 e peça para falar com 

a equipe de Educação do AfroReggae. nos 

podemos ajudar sua escola a organizar, 

em parceria com os professores, alunos, 

familiares e comunidade, um projeto 

pedagógico VIVO para que a escola volte a 

ser VIVA. 



O AfroReggae é uma organização que 
luta pela transformação social e, através da 
cultura e da arte, desperta potencialidades 
artísticas que elevam a autoestima de 
jovens das camadas populares. Tem por 
missão promover a inclusão e a justiça 
social, utilizando a arte, a cultura afro-
brasileira e a educação como ferramentas 
para a criação de pontes que unam as 
diferenças e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da cidadania. 

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 

 
Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24 
18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 

 
 

Contatos 
www.afroreggae.org 

facebook.com/afroreggaeoficial 
twitter.com/AfroReggae 
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 “Sou  “  professora, mas não aguento mais dar aulas. Posso parar de  ensinar?
Respostas para algumas perguntas que podem estar passando pela sua cabeça.
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