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Hooray!	
Matheus Batalha Moreira Nery1 

	
It	was	 the	early	hours	of	 the	morning.	A	hot	 cup	of	 coffee	helped	me	 to	

dispel	 the	 fatigue	 accumulated	 by	 the	 avalanche	 of	 work	 that	 arose	 since	 the	
beginning	of	the	pandemic.	On	the	screen,	about	twenty	small	balls	represented	
the	students	present	in	the	remote	classroom.	My	students,	in	general,	are	not	in	
the	habit	of	 turning	on	 their	 cameras.	So,	because	 I	 can't	 see	 them,	 I	only	hear	
them,	regardless	of	the	subject	to	be	dealt	with	in	class,	I	always	start	looking	to	
see	if	they	are	well.	It	is	a	kind	of	“round	of	good”,	in	which	I	try	to	be	empathetic	
to	know	how	they	are	surviving	in	these	pandemic	times.	After	the	initial	games	
and	the	collective	distribution	of	empathy,	we	started	the	activity	scheduled	for	
that	class.	Everyone	had	received	a	message	the	day	before	stating	that	we	would	
work	with	art	as	a	vehicle	 for	the	construction	of	knowledge.	We	would	read	a	
basic	 text	and	do	a	 small	 artistic	production	 that	would	serve	as	an	 inducer	of	
questions.	In	that	discipline,	in	particular,	we	studied	methodologies	for	teaching	
art	in	the	educational	context.	I	also	requested	in	advance	that	everyone	had	the	
basic	 materials	 needed	 for	 the	 activity,	 including	 blank	 cardboard	 or	 sheet	 of	
paper,	colored	pencils,	glue,	magazines,	and	whatever	else	they	wanted	to	add	to	
a	playful	activity.	To	facilitate	the	virtual	work,	I	recorded	the	reading	audio	and	
distributed	it	as	soon	as	we	started	the	virtual	activities.	

“If	you	don't	want	to	get	sick	-	talk	about	your	feelings,”	my	voice	rang	out	
loudly	through	the	headphones	I	use	for	my	classes.	Before	pressing	play	to	hear	
the	audio,	I	asked	them	to	draw,	artistically,	freely,	a	“book	cover”	for	the	text	that	
would	 be	 read.	When	 I	 finally	 played,	 in	 addition	 to	my	 voice,	 there	was	 only	
silence.	At	the	end	of	the	first	audition,	I	asked	if	everyone	would	like	to	hear	it	
again.	They	said	yes,	and	so	I	repeated	it	twice.	Before	the	third	hearing,	I	placed	a	
new	command.	I	told	them	that	I	would	like	them,	while	listening	to	the	text,	to	
ask	a	question	about	it.	A	few	seconds	after	the	last	hearing,	questions	started	to	
appear	on	my	 computer	 screen.	 “The	 audio	 talks	 about	not	 getting	 sick!	To	be	
happy,	 but	 many	 times	 the	 problems	 and	 concerns	 come	 to	 try	 to	 afflict	 us,	
wanting	 to	 be	 greater	 than	 our	 happiness,	 what	 to	 do	 to	 be	 resilient	 at	 that	
moment,	where	to	look	for	strength,	because	we	know	that	not	everything	is	a	sea	
of	roses?"	asked	one	of	the	students.	At	the	same	time,	another	student	asked	that	
"would	the	solution	to	all	problems	be	to	put	what	we	really	feel	out	there?".	Once	
everyone	proposed	their	questions,	I	asked	each	to	choose	one	of	their	colleagues'	
questions	to	answer.	Like	a	trigger,	my	proposition	awoke	them	to	an	important	
sense	of	community	commitment.	"My	strength	comes	from	God,	and,	indeed,	life	
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is	not	a	bed	of	roses,	but	resilience	exists	precisely	for	us	to	know	how	to	cope,	to	
reinvent	ourselves	in	these	difficult	moments",	said	a	student	in	response	to	the	
question	 about	 where	 to	 look	 for	 strength”.	 Another	 student	 answered	 the	
question	about	feelings	by	stating	that	“first	you	have	to	understand,	control	and	
reframe	bad	feelings.	If	not,	new	problems	will	be	created,	perhaps	not	for	you,	
but	others.	I	believe	that	the	answer	based	on	the	text	is	to	have	the	courage	to	
free	yourself	from	bad	feelings,	anguish,	negativity,	and	live,	in	humility,	accepting	
yourself	as	you	are	”.	

Unlike	 what	 we	 have	 experienced	 in	 our	 daily	 lives	 recently,	 in	 which	
authoritarianism	 has	 been	 proposed	 as	 the	 best	 solution	 to	 the	 most	 varied	
problems	we	have,	I	learned,	a	long	time	ago,	that	an	efficient	mechanism	to	make	
students	 collaborate	 with	 their	 processes	 of	 learning	 is	 precise	 to	make	 them	
become	an	active	part	of	the	whole	process.	Instead	of	having	my	students	answer	
authoritarian	 questions,	which	 often	 disperse	 in	 silence,	 I	 always	 try	 to	 create	
subtle	ways	of	doing	it	with	them,	also	taking	on	the	responsibility	of	questioning	
reality.	The	questions	proposed	by	them	facilitate	my	teaching	work	and	the	initial	
questions	 of	 that	 day	 raised	 a	 series	 of	 other	questions	 in	 the	 class.	 I	watched	
everything	patiently,	and	when	I	realized	that	they	had	built	a	consensus	on	the	
main	elements	of	the	text,	I	proposed	a	question	for	analysis.	I	simply	asked	them,	
in	suspense,	"what	did	we	do?"	The	students'	responses	were	eloquent.	“For	me,	
it	was	a	very	interesting	class.	We	express	art	in	the	form	of	thought	and	drawings.	
Expressing	 our	 desires	 and	 feelings,	 creating	 a	 conversation	 channel	 with	 our	
colleagues	and	absorbing	good	advice	 to	heal	 the	soul,	which	at	 the	moment	 is	
worn	out	by	this	daily	struggle	”,	wrote	one	of	the	students	in	the	chat.	I	believe	
that	 the	students'	 reflections	are	an	 important	part	of	 the	pedagogical	process.	
When	questions	are	asked	creatively	by	them,	the	level	of	engagement	in	academic	
work	increases.	In	these	pandemic	times,	when	we	need	to	be	distant	from	each	
other,	but	we	need	to	connect	to	make	the	teaching	process	happen,	use	dynamic	
strategies	that	allow	the	student	to	create	relationships	between	what	they	need	
to	learn	and	their	life,	it	is	a	gold	coin.	

Late	 that	 afternoon,	while	 drinking	 another	 cup	 of	 coffee,	 I	 received	 an	
email	 from	my	mentor	 in	 the	USA,	 the	person	responsible	 for	creating	 the	Pre-
Texts,	the	teaching	protocol	I	had	applied	in	my	class	that	morning.	The	message	
only	read	“Hooray”,	a	word	used	 in	English	to	express	congratulations.	We	had	
just	 been	 awarded	 a	 small	 grant	 from	 Harvard	 University	 through	 the	 David	
Rockefeller	Center	 for	Latin	American	Studies,	 in	partnership	with	 the	Lemann	
Foundation,	 to	 promote	 training	 in	 the	 use	 of	 this	 protocol	 in	 schools	 in	
northeastern	Brazil.	A	single	word	was	able	to	boost	me	much	more	than	caffeine.	
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We	were	all	sitting	in	the	early	hours	of	the	morning.	The	hot	cup	was	next	

to	my	 computer.	 On	 the	 screen,	 just	 small	 balls	 that	 represented	 the	 students	
present	in	that	online	room.	They	are	not	in	the	habit	of	turning	on	their	cameras.	
Therefore,	 regardless	 of	 the	 theme,	 I	 always	 start	 our	meetings	 asking	 them	 if	
everything	is	all	right.	It	is	a	kind	of	“round	of	good”,	in	which	I	try	to	be	empathetic	
with	everyone	to	know	how	they	are	surviving	in	these	pandemic	times.	After	the	
initial	collective	distribution	of	empathy,	we	passed	the	activity	scheduled	for	that	
morning's	class.	All	students	had	received	a	message	through	the	WhatsApp	about	
carrying	out	an	activity	called	Pre-Texts	during	class.	 In	it,	 the	students,	mostly	
women,	 were	 informed	 that	 that	 morning	 they	 would	 receive	 audio	 with	 the	
reading	 of	 a	 text	 chosen	 for	 the	 activity,	 as	 well	 as	 the	 written	 text	 and	 all	
instructions.	In	the	same	message,	there	was	an	instruction	so	they	could	organize	
all	 the	 necessary	materials	 for	 the	 activity,	 namely:	 cardboard	 or	 blank	 sheet,	
paper,	markers,	pencils,	glue,	magazines,	and	whatever	else	they	wished	to	add	in	
the	face	of	playful	activity.	

	
The	 twenty	 students	 in	 that	 session	 are	 part	 of	 the	 Pedagogy	major	 at	

Uninassau,	 in	Aracaju,	State	of	Sergipe,	northeast	of	Brazil.	 In	 that	 course,	 they	
study	methodologies	for	teaching	art.	Early	in	the	session,	I	asked	them	to	tidy	up	
all	the	materials	on	their	desk.	I	also	informed	them	that	the	full	text	and	the	audio	
were	already	available,	and	as	soon	as	possible	we	could	start	working.	“With	the	
audio,	you	received	from	Nataly	Lorena,	in	which	I	am	the	narrator,	you	can	start	
working	on	your	book	covers	while	listening	to	the	audio”,	I	spoke	in	an	assertive	
tone,	 which	 all	 confirmed	 objectively	 through	 the	 small	 chat	 box	 of	 the	 video	
conferencing	system.	At	the	end	of	the	first	hearing,	I	asked	if	they	would	like	to	
hear	the	text	again.	Given	affirmative	answers,	I	indicated	that	we	would	give	five	
minutes	between	one	hearing	and	another	so	that	everyone	could	organize	the	
development	 of	 their	 materials.	 After	 the	 third	 hearing,	 we	 introduced	 a	 new	
instruction.	I	told	them,	“in	this	third	hearing,	I	would	like	you,	when	you	hear	the	
text,	to	ask	a	question	about	it.	Any	question	that	interests	you.”	

	
A	few	minutes	later,	the	questions	came	up	on	my	computer	screen.	“The	

audio	talks	about	not	getting	sick!	To	be	happy,	but	many	times	the	problems	and	
concerns	come	to	try	to	afflict	us,	wanting	to	be	greater	than	our	happiness,	what	
to	do	to	be	resilient	at	that	moment,	where	to	look	for	strength,	because	we	know	
that	not	everything	is	a	bed	of	roses?",	asked	one	of	the	students.	While	another	
student	asked	the	following	question:	"Could	the	solution	to	all	problems	be	to	put	
what	we	really	 feel	out	 there?"	Once	everyone	asked	their	questions,	we	asked	



each	 participant	 to	 choose	 one	 of	 their	 colleagues'	 questions	 to	 answer.	 This	
proposition	 aroused	 in	 the	 participants	 an	 important	 sense	 of	 commitment	 to	
respond	to	colleagues,	differently	from	what	we	experience	daily.	

	
In	 response	 to	 the	 proposed	 questions,	 especially	 those	 highlighted	 on	

where	to	look	for	strength	and	talking	about	feelings	would	be	the	solution	to	the	
problems,	two	other	students	proposed	answers	as	“my	strength	comes	from	God,	
it	is	true	that	life	is	not	a	bed	of	roses,	but	resilience	exists	precisely	for	us	to	know	
how	to	deal	with	reinventing	ourselves	in	these	difficult	moments”,	and	“first	we	
need	to	understand,	control	and	reframe	bad	feelings,	if	this	does	not	happen,	new	
problems	will	be	created,	maybe	not	for	you	and	yes	for	others.	I	believe	that	the	
answer	based	on	the	text	is	to	have	the	courage	to	free	yourself	from	bad	feelings,	
anguish,	negativity,	and	live	in	the	humility	of	accepting	yourself	as	you	are.”	It	is	
important	to	note	that	putting	them	to	reflect	on	the	activities	of	other	colleagues	
was	a	big	 step	 in	 the	evolution	of	 this	 group.	Generally,	 they	 find	 it	difficult	 to	
present	 ideas	 or	 discuss	 topics	 when	 they	 are	 raised	 in	 classes	 using	 the	
traditional	teaching	approach.	Since	the	questions	were	raised	by	their	colleagues,	
and	not	by	the	instructor,	the	level	of	engagement	in	academic	work	was	much	
higher	than	normal,	seen	daily.	

	
At	the	end	of	this	part	of	the	session,	we	posed	the	key	question	that	makes	

up	the	Pre-Texts	program:	“What	did	we	do?”	I	asked	the	students	in	a	suspense	
tone.	 The	 answers	 were	 given	 simply	 and	 eloquently:	 “For	 me,	 it	 was	 a	 very	
interesting	 class...	 we	 expressed	 art	 in	 the	 form	 of	 thought	 and	 drawings.	
Expressing	our	desires	and	feelings,	creating	a	channel	of	conversation	with	our	
colleagues	and	absorbing	good	advice	to	heal	the	soul	that	is	currently	worn	out	
by	this	daily	struggle	”,	wrote	one	of	the	students.	Another	participant	wrote	“we	
try	to	understand,	critically,	Dr.	Dráuzio's	audio	and	present	it	artistically	through	
a	 drawing.	 It	 also	 tries	 to	 make	 each	 one	 of	 us	 reflect	 through	 a	 question,	
answering	it	later	according	to	the	text."	Emphasizing	the	artistic	and	academic	
work	produced	with	the	art	done	by	reading	the	text	“The	art	of	not	getting	sick"	
written	by	the	doctor	Dr.	Drauzio	Varella	was	an	important	part	of	the	session.	

	
A	week	later,	we	held	another	online	Pre-Texts	session	using	the	same	text	

with	 high	 school	 students	 from	 public	 schools	 in	 the	 State	 of	 Sergipe.	 It	 is	
important	to	note	that,	due	to	the	pandemic	caused	by	COVID-19,	all	public	schools	
are	closed.	All	contact	with	students	was	made	through	WhatsApp	and	the	session	
conducted	 by	 the	 Zoom	 Cloud	 Meetings.	 Eight	 students	 participated	 in	 this	
session,	but	only	six	were	actively	engaged	in	the	activities.	The	proposed	work	
dynamics	 have	 undergone	 only	 a	 small	 change.	 Instead	 of	 students	 asking	
questions,	we	ask	them	to	work	with	artistic	representations	of	figures	of	speech	
in	 the	 text.	 The	 expressions	 chosen	 for	 free	 design	 were	 “do	 not	 live	 in	
appearance”,	“make	a	decision”,	“accept	yourself”,	and	“joy	cures	any	disease”,	all	
present	in	Dr.	Drauzio	Varella’s	text.	We	respect	the	pace	of	each	participant	for	
their	 artistic	 productions	 and	when	 everyone	 reported	having	 completed	 their	
drawings,	we	asked	the	key	question	of	Pre-Texts,	“what	did	we	do?”	

	
The	result	was	equally	surprising	with	high	school	students,	given	that	the	

reflection	 helped	 to	 increase	 engagement	 in	 the	 session	 itself.	 “We	 made	 a	



reflection	on	the	text	through	drawings,	putting	our	feelings	and	ways	of	thinking	
in	the	drawings”,	said	one	of	the	students.	Another	pointed	out	that	"we	work	with	
the	main	figure	of	speech,	also	thinking	a	little,	not	to	be	pessimistic	in	order	not	
to	bring	negative	energy	and	also	about	living	in	appearance,	which	unfortunately	
is	very	common”,	said	one	of	the	students.	

	
Like	the	pedagogy	students,	everything	worked	very	well	with	high	school	

students.	All	 students	were	very	engaged	 in	all	 the	activities	we	proposed.	The	
engagement	was	surprisingly	greater	than	in	other	classes,	as	well	as	the	quality	
of	 the	 academic	 material	 that	 all	 participants	 presented.	 Even	 though	 the	
dynamics	of	questions	and	answers,	higher	education	students	have	focused	their	
answers	on	 their	 own	experiences,	 and	not	 on	 the	 text,	 this	 is	 a	 very	 common	
movement	among	Brazilian	students,	at	least	mines.	But,	I	think	the	session	was	
very	useful	to	show	them	a	different	path.	

	
With	high	school	students,	they	showed	a	lot	of	interest	and	determination	

to	 learn	and	express	 their	creativity,	 surprising	us	with	 their	materials	created	
during	the	session.	Although	in	the	search	for	the	figure	of	speech,	not	everyone	
wanted	to	express	their	language,	often	because	they	feared	to	make	mistakes,	the	
session	was	very	useful	for	them	to	express	themselves,	communicate,	and	see	the	
texts	differently,	 taking	pleasure	 in	 their	 interpretation.	Most	of	 these	students	
will	take	an	entrance	exam	for	universities	later	this	year.	

	
A	very	interesting	point	was	how	close	the	interpretations	of	the	text	were	

in	the	two	groups.	The	participants	of	both	groups	did	not	know	each	other,	but,	
in	general,	 through	the	Pre-Texts	protocol,	 they	reached	very	close	conclusions	
about	different	passages	of	the	same	text	proposed	for	both	sessions.	We	realized	
that	 the	 result	 of	 the	 expression	 of	 free	 drawing	 in	 the	 two	 groups	 had	many	
similarities.	 Each	 participant	 drew	 differently,	 however,	 they	 matched	 their	
similarities	in	the	idea,	expression,	meaning,	and	purpose	of	the	activity.	

	
The	 pre-text	 session	 helped	 us	 to	 show	 participants	 a	 new	 look	 at	 text	

interpretation,	 expression	 and	 communication	 for	 the	 formation	 of	 conscious	
subjects	 in	 their	 choices	 in	a	democratic	 country.	The	session	with	high	school	
students	and	university	students	was	a	success	here	in	Brazil.	Many	liked	it	and	
asked	for	more	classes	similar	to	the	Pre-Texts	Protocol.	

	
At	the	end	of	each	session,	we	promoted	an	online	collective	exhibition	of	

the	drawings.	Here	are	some	artistic	productions	to	enjoy:	
	

	



	
	

	

	 	



	

	



	

	

	



	
	

	

	



	

	

	



	

	

	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	

	
	



	

	
	
	

	
	



	
	

	
	

	



	

	
	
	
	
	

	
Experiência Pre-Texts   
Alunos de Sétimo Semestre de Pedagogia 
Disciplina – Metodologia do Ensino da Arte  
 
Texto: A arte de não adoecer 
Autor: Dr. Dráuzio Varella 
 
Participantes: 19 alunas e 01 aluno  
Coordenado por Prof. Matheus Batalha Moreira Nery, com a ajuda de Nataly Lorena 
Do Nascimento Oliveira. 
 

As estudantes receberam uma mensagem em seu grupo de Whatzapp sobre a 
realização de uma atividade chamada Pre-Texts durante o horário da aula. Na 
mesma mensagem, as estudantes foram informadas que usaríamos a plataforma 
Teams, disponibilizada pela universidade para o encontro virtual.  Na plataforma, 
bem como Whatzapp ,elas receberiam o áudio com a leitura com a leitura do texto 
escolhido, bem como o texto em si e todas as instruções. Eles também receberam 
na mesma mensagem a instrução que deveriam providenciar, a seu critério, os 
materiais necessários para atividade, a saber: papelão ou folha em branco, papel 
colorido, marcadores, lápis de cor, cola, revistas e o que mais desejassem adicionar. 
 
Dinâmica: 
 
Logo no início da sessão, pedimos que elas arrumassem todos os materiais em sua 
mesa de trabalho. Informamos também que o texto completo, em especial o áudio, 
já estava disponível, e assim que possível poderíamos iniciar os trabalhos.  
 
“Com o áudio que vocês receberam de Nataly Lorena Do Nascimento Oliveira , no 
qual eu sou o narrador, vocês podem começar a trabalhar cada um em suas capas 
de livros enquanto escutam os áudio.” 
 



Em sequência, perguntamos se elas gostariam de ouvir o texto novamente.  
 
“Vamos dar 5 mim entre uma audição e outra para vocês poderem organizar o 
desenvolvimento de seus material.”  
 
Para a terceira audição, incluímos uma nova atividade ao processo:  
 
“Nesta terceira audição, gostaria que vocês, ao ouvirem o texto, formulassem uma 
questão sobre ele. Qualquer questão que lhe seja de interesse.” 
 
As questões que sugiram foram as seguintes (Tal qual eles escreveram, sem 
edição). Nota, dos 20 estudantes, somente 16 participaram nesta etapa, mesmo a 
gente solicitando que todos os colegas validassem os presentes na turma, como 
fazemos na sessão presencial (alguns saíram com problemas de internet): 
 

1. Porque mesmo sabendo que é ruim e que não faz bem. Porque o ser 
humano teima em viver de aparência.? 

2. Porque o ser humano na maioria das vezes prefere se recolher ao seu 
mundo do que se abrir para uma vida alegre e feliz? 

3. Será que a solução de todos os problemas seria colocar o que sentimos para 
fora mesmo? 

4. O áudio falar de não adoercemos! De sermos felizes, mas muitas das vezes 
os problemas e preocupações vem tentar nos afligir, querendo ser maior do 
que nossa felicidade, o que fazer para sermos resilientes nesse momento, de 
onde buscar força, pois sabemos que nem tudo é um mar de rosa? 

5. O que fazer quando nos deparamos com os pensamentos negativos que nos 
rodeiam? 

6. Porque às vezes é difícil tomar uma decisão ou expressar os sentimentos ? 
7. Como evitar pensamentos negativos se a cada instante ao nosso redor 

ouvimos notícias negativas? 
8. Por que na maioria das vezes preferem se isolar ao invés de procurar ajuda? 
9. No mundo em que vivemos é difícil expressar os sentimentos, somos 

rodeados de pensamentos negativos e críticas a todo momento. Qual o 
primeiro passo para uma autoaceitação? 

10. A terapia é a solução mais indicada na busca da autoaceitação? 
11. Porque as pessoas preferem fugir do problema ao invés de encarar o 

mesmo? 
12. Apesar do texto, das crenças e fé, não podemos nos cobrar de sermos 

perfeitos, de pensar somente positivo. Mas a grande questão é se aceitar 
imperfeito, de ter coragem e se libertar. Porque muitas pessoas preferem 
viver presas? 

13. Muitas vezes as pessoas procuram um culpado para sua insatisfação e mau 
humor. Nesse sentido, quem são os verdadeiros responsáveis pelo nosso 
bem-estar nós ou os outros? 

14. Falar é mais fácil do que fazer. Em uma vida de tristeza, por exemplo, somos 
puxados para baixo e não conseguimos levantar facilmente e em nossa 
cabeça só surgem pensamentos negativos. Sabemos que temos que mudar, 
que temos que nos levantar, mas da onde viria a iniciativa da mudança? 

15. A minha confiança esta sempre em deus, em jesus e no espírito santo, 
estando neles consigo permanecer firme mesmo tempos difíceis, e assim ter 
um autoconceito de mim. e vc o que te faz firme? 

16. Por que as pessoas não se aceitam e estão cada vez mais insatisfeitas com 
elas próprias? 

  



Pedimos então que cada uma das participantes escolhesse uma pergunta de um 
colega que gostaria de responder. Eis as perguntas e respostas:  
 

1. Por que na maioria das vezes preferem se isolar ao invés de procurar 
ajuda? Resposta: Pode ser por diferentes motivos por exemplo por não 
aceitar que realmente precisa de ajuda, por sentir vergonha do que está 
passando ou por orgulho e achar que pode e consegue resolver tudo 
sozinho.	

2. Será que a solução de todos os problemas seria colocar o que sentimos para 
fora mesmo? Resposta: Primeiro é preciso compreender, controlar e 
ressignificar sentimentos ruins, se isso não ocorrer vão ser gerados novos 
problemas, talvez não pra você e sim para os outros. Acredito que a resposta 
baseada no texto é ter coragem de se libertar de sentimentos ruins, das 
angustias, da negatividade e viver na humildade de se aceitar com é.	

3. A minha confiança esta semkpre em deus, em jesus e no espírito santo, 
estando neles consigo permanecer firme mesmo tempos difíceis, e assim ter 
um autoconceito de mim. e vc o que te faz firme? Resposta: Primeiramente 
a fé nos céus e depois a vontade de realizar o que eu desejo e os desejos do 
meu filho que sempre quer me ver bem. Por isso sou feliz. As vezes me 
prendo, mas é por pouquíssimo tempo, pois sei onde achar forças para 
continuar firme.	

4. Maisa: Como evitar pensamentos negativos se a cada instante ao nosso 
redor ouvimos notícias negativas? Resposta: Primeiro para evitar 
pensamento negativos, você deve tentar ocupar sua mente com coisa 
positivas. E as notícias negativas vc pode evita-las, vc tem o poder de da 
ouvido ou não, a escolha é sua.	

5. Porque as pessoas não se aceita e estão cada vez mais insatisfeitas com 
elas próprias?  Resposta: Porque muitas vezes elas ficam centradas no 
padrão de vida que a sociedade determina, principalmente nas mídias, em 
vez de viver sua própria realidade, por isso estão adoecendo e infelizes.	

6. No mundo em que vivemos é difícil expressar os sentimentos, somos 
rodeados de pensamentos negativos e críticas a todo memento. Qual o 
primeiro passo para uma autoaceitação? Resposta: O primeiro é muitas 
vezes o mais difícil, admitir que você tem um problema, que não está bem, 
encarar a verdade não é prazeroso pois muitas vezes a realidade pode ser 
muito ruim, mas viver em negação não trara resultados é preciso sequir em 
frente.	

7. Falar é mais fácil do que fazer. Em uma vida de tristeza, por exemplo, somos 
puxados para baixo e não conseguimos levantar facilmente e em nossa 
cabeça só surgem pensamentos negativos. Sabemos que temos que mudar, 
que temos que nos levantar, mas da onde viria a iniciativa da mudança? 
Resposta: A iniciativa de mudança deve vim de nós mesmos, buscando 
sempre pensamentos positivos, expressar nossos sentimentos e conversar e 
interagir com quem nos faz bem.	

8. (Pergunta de Matheus [aluno]) Porque as pessoas preferem fugir do 
problema ao invés de encarar o mesmo? Resposta: Fugir da realidade é 
uma forma de evitar determinados sofrimentos, porém não é o melhor 
caminho, já que os problemas serão apenas esquecidos por um tempo e 
continuarão sempre ali. O ideal é sempre buscar forças para enfrentar 
qualquer tipo de problema e encontrar sua liberdade e felicidade, como foi 
dito no texto “A arte de não adoecer”, é necessário sempre falar dos 
sentimentos, tomar decisões, buscar soluções e o mais importante confiar 
em si mesmo.	



9. Pergunta de Mayra Fabiana de Jesus Gama “O que fazer quando nos 
deparamos com os pensamentos negativos que nos rodeiam?” Resposta: 
Primeiramente deve-se parar e analisar as pessoas que nos rodeiam, será 
mesmo que se importam realmente com você? Será que estão torcendo pela 
sua vitória e felicidade? Evite ao máximo pessoas tóxicas que atrai 
pensamentos tóxicos.	

10. Não se deve contar tudo a todos, principalmente da sua vida pessoal, você 
vai observar e analisar esses pensamentos mas nunca  absorvê-los, ficando 
sempre atenta para possíveis comentários e insinuações. Uma boa dica é 
ocupar sua mente com hobbies que você gosta, vá ouvir uma música, ler um 
livro, assistir um filme ou série da sua preferência. 

11. Pergunta de Maísa: Como evitar pensamentos negativos se a cada instante 
ao redor ouvimos notícias negativas? Resposta: Não querer sempre 
aparentar uma perfeição que não é real e falar sempre o que está sentindo.	

12. Pergunta de marta: mesmo sabendo que é ruim e que não faz bem. porque o 
ser humano teima em viver de aparência? Resposta: porquê para muitos 
confiar e abrir o coração é sinal de fraqueza, se elas soubessem como faz 
bem tais atitudes não teria tanta gente inferna em casa e nos leitos dos 
hospitais.	

13. Você acredita que o amor e resiliência pode resolver muitos dos nossos 
problemas? Por que? Resposta: Sim, porque se você for uma pessoa 
resiliente e que tem a amor por si próprio e pelos outros vai ter a capacidade 
de lidar com situações diversas e reagir a elas de formar positiva sem entra 
em desespero.	

14. Pergunta de Maria Jucilene: Muitas vezes as pessoas procuram um culpado 
para sua insatisfação e mau humor. Nesse sentido, quem são os verdadeiros 
responsáveis pelo nosso bem estar nos ou os outros? Resposta: Nesse 
sentido, o verdadeiro responsável pelo nosso bem estar somos nós mesmos, 
porque somos responsáveis pelas nossas atitudes, consequências , se 
queremos viver viver bem vamos procurar sempre coisas boas, atrair para 
nos coisas boas, que nos faz bem e com isso transmitir também passar 
coisas boas e boas ações para o próximo sem querer colocar um culpado em 
nossas atitudes, talvez o mundo se tornasse um pouco melhor.	

15. Joanice: Porque às vezes é difícil tomar uma decisão ou expressar os 
sentimentos? Resposta:  Porque o medo nos paralisa nos impede de nos 
expressamos e tomarmos decisões, essa causa por causa de frustação 
passadas. Então devemos enfrentar esse medo e sermos mais resiliente na 
hora de tomar se expressar e tomar decisões. Não devemos ter medo de nos 
expressamos ou tomarmos decisões, devemos ter em mente que não somos 
o dono do saber e que estamos pronto a acerta e errar.	

16. O áudio falar de não adoercemos! De sermos felizes, mas muitas das vezes 
os problemas e preocupações vem tentar nos afligir, querendo ser maior do 
que nossa felicidade, o que fazer para sermos resilientes nesse momento, de 
onde buscar força, pois sabemos que nem tudo é um mar de rosa? 
Resposta: A minha força vem de Deus, é bem verdade que a vida não é um 
mar de rosas, mas a resiliência existe justamente para sabermos lidar nos 
reinventar nesses momentos difíceis.	

17. Edilene: Porque o ser humano na maioria das vezes prefere se recolher ao 
seu mundo do que se abrir para uma vida alegre e feliz? Resposta: Porque 
o medo o impede de ser feliz, se ele já errou uma vez, acabou se frustrando, 
assim não querendo errar novamente. por isso, ele prefere se recolher do 
mundo. Mas, se recolher do mundo não é a melhor decisão, deveria 
enfrentar e ser feliz novamente, mesmo que se triste mil vezes, mas a 
felicidade que viveu das mil vezes valerá a pena.	



18. Pergunta de Dannyele: Apesar do texto, das crenças e fé, não podemos nos 
cobrar de sermos perfeitos, de pensar somente positivo. Mas a grande 
questão é se aceitar imperfeito, de ter coragem e se libertar. Porque muitas 
pessoas preferem viver presas? Resposta: Em alguns casos, pode ser mais 
fácil viver “presa”. Se aceitar, tomar decisões, ter coragem é uma batalha 
diária e recorrente. Nem sempre é uma preferência.	

19. Pergunta de Vivi: A auto-aceitação pode evitar todas as doenças.? 
Resposta: Acredito que quando a há a auto aceitação, pode sim evitar 
algumas doenças que ele pode causar. Quando uma pessoa não se aceita 
seja por suas condições, sua aparência, por achar que nunca será suficiente 
pra nada. Isso pode causar desânimo, angústia, inveja, raiva. São 
sentimentos que não são bons para o ser humano. Em alguns casos pode 
ser difícil a auto aceitação, mas não é impossível você se aceitar. Isso levará 
a pessoa, a levar uma vida mais saudável e não amarga.	

20. O sentimento de injeva só faz mal a quem sente ? Porque pessoas sentem 
inveja de outras sem ao menos conhecer seus verdadeiros sentimentos ? 
Resposta: sim , Por que são pessoas negativas , infelizes , sem perspectiva 
de vida , amor no coração e invés de fazerem alguma coisa para sair dessa 
situação em que se encontra , ficam tomando de conta da vida do seu 
vizinho.	

21. Resposta de Daniela para Fabiana: O sentimento de inveja só faz mal a 
quem sente. Porque pessoas sentem inveja de outras sem ao menos 
conhecer seus verdadeiros sentimentos? Resposta: Na maioria das vezes 
as pessoas se sentem incapazes de ter aquilo que o outro tem, e com isso 
passa a sentir desgosto mediante as conquistas do outro, somente por se 
sentir incapaz. Não conhecendo a sua própria capacidade de alcançar os 
objetivos almejados.	

 
Nesta parte da sessão, algumas estudantes responderam mais do que uma 
pergunta. A conexão de internet não estava muito boa neste momento, e algumas 
respostas demoravam a chegar, por isso as alunas se voluntariaram a responder 
mais de uma perguntas.  
 
Em sequência, como fazemos nos workshops, eu fiz uma pergunta sobre o que 
fizemos;  
 
“O que nós fizemos?”. Eis as respostas das participantes (sem edição, ou correção 
de linguagem):   
 

1. Expressamos sentimentos em forma de arte. 
2. O que nós fizemos? Criamos um momento de expressão e comunicação! 
3. Fizemos desenhos, expressamos ideias e opiniões sobre o texto 
4. Colocamos nossos questionamentos em debate! 
5.  “O que nós fizemos até aqui?” Resposta: Para mim, foi uma aula muito 

interessante...expressamos a arte em forma de pensamento e desenhos. 
Expressando nossos desejos e sentimentos, criando um canal de conversa 
com nossos colegas e absorvendo conselhos bons para curar a alma que no 
momento está desgastada com essa luta diária.	

6. Refletimos sobre o que há dentro de nós 
7. Nós fizemos um momento de interação diferenciada. 
8. O que nós fizemos? Desenhamos nossos sentimentos.. colocamos no papel. 
9. Fizemos uma reflexão sobre guardar sentimos, opiniões, opções, 

questionamentos. 
10. apresentamos nossas opnioes em relação ao tema proposto. 



11. através da atividade interagirmos e através dos nossos pensamentos! 
12. Nos fizemos um momento de reflexão e interação com os nossos 

pensamentos. 
13. Expressão de pensamentos e sentimentos 
14. Tentamos entender, criticamente, o áudio do doutor Dráuzio e manifestá-lo 

artisticamente através de um desenho. Também procuramos fazer cada um 
de nós refletir fazer através de uma pergunta, respondendo-a posteriormente 
de acordo com o texto. 

15. O que nós fizemos? Trabalhamos a disciplina de artes em um 
momento  mais dinâmico, através das nossas opiniões e sentimentos. 

16. Analisamos opiniões, ideias que nos fizeram refletir , interpretar , criar e 
autoavaliar _ se 

 
Durante a apresentação dos desenhos (capas dos livros), fizemos um momento de 
apreciação e solicitamos que as alunas escolhessem o desenho que elas 
consideraram ter maior relação com a oficina e o texto estudando. O desenho 
vencedor, escolhido pela grande maioria das alunas, foi o seguinte:  
 

 

 
 
Após o momento de apreciação, explicamos a dinâmica de sair pela tangente. 
Todas as alunas participantes contribuirão com um texto para o nosso próximo 
encontro, nesta próxima semana. Apresentamos também o site www.pre-texts.org.  
 
Considerações Finais: 
 
De modo geral, tudo funcionou muito bem e as alunas ficaram muito engajadas em 
todas as atividades que propomos. Na verdade, o engajamento foi 
surpreendentemente maior do que nas outras aulas, bem como a qualidade do 
material acadêmico que elas apresentaram. Muito embora na dinâmica de perguntas 
e respostas elas tenham centrado as respostas em suas próprias experiências, e 
não no texto, este é um movimento bem comum entre os meus alunos. Elas 
acreditam, literalmente, que a leitura deve servir a suas próprias ideias e não ajudá-
los a transformar seu pensamento. Mas, penso que a oficina foi muito útil para lhe 
mostrar um caminho diferente.    


