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CORDEL DE ENCERRAMENTO:
V SEMINÁRIO INTERNACIONAL A EDUCAÇÃO MEDICALIZADA:
“existirmos, a que será que se destina?”
Nesses quatro dias de Seminário
Muita coisa aconteceu
E agora, tendo a praça como cenário
Vamos contar o que sucedeu
“Existirmos, a que será que se destina?”
foi a pergunta a nos provocar
Olhar com delicadeza a vida, matéria tão fina
e insistir em lutar
Começamos pensando nos golpes
que nos atingem desde a colonização
ouvimos, então, quatro mulheres fortes
contando histórias marcadas por opressão.
do singular às violações entrelaçadas
vi(ve)mos com elas a experiência interseccional
lugar de fala que grita
escutar é essencial
no seguimento do encontro, nesse texto
nos vimos latinoamericanos
ouvimos como está o contexto
o capitalismo neoliberal nos dominando
novamente mais do que ouvir barbárie
passamos a nos reconhecer
dos debates nasceu amizade
luta primavera florescer
dia seguinte, manhã cedo
muitos cursos várias salas
encontros acontecendo
a medicalização em várias pautas
de tarde, em formato de roda
mais partilha, muita troca
questões que a muita gente toca
precisamos dizer que foi foda
demos então sequência
para uma mesa trilíngue sensacional
quatro falas de muita potência
Português, libras e espanhol
desnaturalizando o normal
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a reunião pra pensar universidade
foi um momento muito tocante
Racismo, Precarização e negação da diversidade
Anotadas em uma lousa militante
com compromisso atuante
essa pauta certamente
não encerrou por ali
Contra cortes e violações
vamos tensionar isso aí!
no cinema, faltou cadeira
todos querendo o filme apreciar
na pegada de criar alternativas
auditório, com o leque a abanar
a tarde de sexta foi horizontal
experiências coletivizadas
fortalecendo encruzilhadas
nossa primeira pessoal é no plural
depois, nos reunimos na plenária
chão, escada, bancadas, sentamos
microfone aberto, cada síntese incendiária
depoimentos, rebel dia coletiva ensejamos
no Pelourinho, coisa linda Moraes Moreira
Cantando cordelizando dignidade, direitos humanos
Somos de luta, seguimos trincheira
Cantamos, dançamos, brincamos
E agora, nessa Praça, nos encontramos
Pra celebrar o V seminário internacional
Entre encaminhamentos, debates, luta coletiva
Amor-Coragem essencial
Salvador, 11 de agosto de 2018
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