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MEMÓRIAS DA ENCANTADA INFÂNCIA NA ESCOLA: QUE AVENTURAS
VIVENCIARAM AS CRIANÇAS DA PANDEMIA?
Ingrity Leandro da Silva1
Camile Barbosa de Abreu2
Nesses dias de Pandemia,
o tempo anda passando velozmente...
As vezes, nos perdemos olhando o ce# u,
em outras vezes sentimos as nuvens tomando conta de no# s
e embaçando nossas memo# rias.
Memo# rias de infa' ncia.
Essa infa' ncia ta) o importante
para continuidade da espe# cie humana na terra,
as crianças sa) o sementes da humanidade...
E que sementes sera) o as crianças dessa Pandemia?!
Quantas experie' ncias novas que na infa' ncia na) o tivemos.
Tera) o elas quando adultas, vontade de voltar no tempo?!
No# s temos tanta vontade de rever pessoas.
Revisitar lugares.
Saudades daquela sensaça) o de liberdade,
naquela imensa escola que estuda# vamos...
Eram muitos piques, pula corda, futebol,
e tombos dolorosos que machucavam,
mas que apesar disso
na) o nos fazia ter medo de explorar, correr, brincar...
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Pois sempre havia algue# m
que com um simples estender de ma) o,
dava-nos forças para ficarmos de pe# ,
sacudir a poeira, levantar cabeça e seguir adiante.
Ah! Quantas saudades daquela infa' ncia que esta# la# no passado,
mas que tambe# m esta# aqui em parte de quem somos...
Havia manha) s congelantes,
subidas e descidas de ladeiras,
obsta# culos e quase areias “movediças”,
pedras que nos faziam traçarmos o caminho
ate# chegarmos ao esperado lugar encantado: a escola.
Aonde milho) es de descobertas e experie' ncias nos aguardavam.
La# as professoras eram nomeadas de fadas madrinhas
Tia Luí#sa e Tia Jarlene que ale# m de nos educar e ensinar
nos concediam autonomia e nos protegiam.
Mas tambe# m tinham voz ativa se algo acontecia...
E as crianças da Pandemia?!
Que aventuras vivem?!
Que memo# rias ha) o de ter?!
Quem sa) o as “tias fadas madrinhas” a lhes proteger?!

